
 

 

 

 

Quảng bá thông tin của Tổ chức thông qua Danh bạ  

khách hàng có thông tin được xác thực (BSI VerifEye™ Directory) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…Biến sự hoàn hảo thành thói quen. 



Với sự phức tạp ngày càng tăng lên trong chuỗi cung cấp toàn cầu, 

tính minh bạch chính là chìa khóa thành công 

 

Áp lực ngày càng tăng trong việc chứng minh rằng hành vi có trách nhiệm 

của tổ chức là rất quan trọng trong môi trường kinh doanh ngày nay. 

Danh tiếng các nhà cung cấp ngày càng không rõ ràng vì có nhiều trung gian 

như đại lý, các nhà nhập khẩu trong nước, thương nhân, các nhà bán sỉ trở 

nên phức tạp hơn do khoảng cách địa lý. 

Hầu hết các công ty thừa nhận rằng họ chỉ biết 

15% nhà cung cấp tốt, trong khi còn lại 85% 
1
- 

bao gồm các phương tiện, người và quy trình – 

là không rõ ràng. 

 Họ có biết nhà cung cấp? 

 Họ là ai? 

 Họ ở đâu? 

 Họ có đáng tin cậy không? 

Các chuyên gia đấu thầu gặp khó khăn trong 

việc tìm kiếm nguồn cung cấp mới hoặc để phân 

biệt các cơ sở vật chất được cung cấp từ các đại 

lý, các nhà nhập khẩu nội địa, các trung gian 

thương mại. Kết quả là, tính minh bạch và niềm 

tin của người tiêu dùng thấp do sự phức tạp và 

phân khúc của nguồn cung cấp. 

81% doanh nghiệp trải qua ít nhất một lần 

gián đoạn trong việc cung cấp năm trước
2 

Chỉ có 15% doanh nghiệp tin rằng chuỗi 

cung cấp của họ đủ để giải quyết các mối 

đe dọa gián đoạn từ bên ngoài
3 

50% người được hỏi cho rằng minh bạch 

trong chuỗi cung cấp phải được ưu tiên
4 

2 Báo cáo 2015 về chuỗi cung cấp  

3 Báo cáo 2015 về chuỗi cung cấp 

4  Nghiên cứu của Gartner tháng 7 năm 2015 

Danh bạ khách hàng có thông tin được 

xác thực (BSI VerifEye
TM

 Directory) 

được phát triển để đáp ứng nhu cầu về 

tính minh bạch và tìm hiểu rõ nguồn gốc. 

Bằng cách thể hiện tên của mình trong 

danh bạ khách hàng có thông tin được xác 

thực (BSI VerifEyeTM Directory), bạn có 

thể chứng tỏ kết quả đạt được trong việc 

quảng bá các thông tin của tổ chức một 

cách minh bạch. 

1 Thị trường năng động - Quản lý chuỗi giá trị trong Giai đoạn khó 

khăn - Nghiên cứu độc lập được ủy quyền bởi Oracle - tháng 3 năm 

2013. 

BSI VerifEye là danh bạ các nhà 

máy và cơ sở vật chất được chứng 

nhận bởi BSI đảm bảo rằng các 

thông tin được hiển thị trên danh 

bạ đã được xác nhận tại chỗ bởi 

đánh giá viên. 



BSI VerifEye
TM

 Directory là gì? 

 

BSI VerifEye
TM

 Directory là danh bạ các nhà 

cung cấp được chứng nhận bởi BSI giới thiệu 

các thông tin của họ đến toàn cầu để giành được 

lợi thế trong kinh doanh. 

Danh bạ khách hàng có thông tin được xác thực 

(BSI VerifEye
TM

 Directory) bao gồm các nhà 

máy và cơ sở vật chất đã được BSI xác thực tại 

chỗ bởi đánh giá viên của BSI. 

BSI cung cấp cho khách hàng khả năng nâng cao 

hồ sơ bằng những hình ảnh tại Tổ chức và các 

thông tin trong hồ sơ thông qua xác thực của 

BSI. Hơn nữa, khách hàng có thể chia sẻ thông 

tin về xác thực thông tin chuỗi cung cấp của họ 

trên chữ ký điện tử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lợi ích của BSI VerifEye
TM

 

Đưa những thành tựu được chứng nhận của bạn 

vào trang thông tin xác nhận nhà cung cấp 

đáng tin cậy của BSI thông qua Danh bạ khách 

hàng có thông tin được xác thực (BSI 

VerifEye
TM

 Directory) để quảng bá các thông tin 

tổ chức một cách minh bạch, đảm bảo sự tin 

tưởng, tín nhiệm và tạo sự khác biệt thực sự cho 

tổ chức. 

Bằng thể hiện tên của mình trên trang thông tin 

xác nhận nhà cung cấp của BSI (BSI 

VerifEye™), các tổ chức, cá nhân và các chuyên 

gia chuỗi cung cấp có thể đưa ra quyết định tốt 

hơn trước khi tìm nguồn cung cấp. Điều này 

đảm bảo sự tin cậy, tính minh bạch, tìm hiểu 

nguồn gốc rõ ràng của các cơ sở cung cấp thực 

sự, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ giá trị của Tổ 

chức. 

 

Danh bạ khách hàng có thông tin được xác thực 

(BSI VerifEye
TM

 Directory) có thể cung cấp cho 

những người tìm kiếm nhà cung cấp đầy đủ 

thông tin của bạn. Điều này có thể dẫn đến: 

1.  Quá trình xác thực và thẩm định nhanh 

hơn 

2.  Giảm tần suất đánh giá 

3.  Tình trạng nhà cung cấp được quan tâm 

 

 

 

 

 

 

Thông tin xác nhận nhà cung cấp của BSI 

(BSI VerifEye
TM

 ) 

Khách hàng được chứng nhận bởi BSI có thể nâng cấp hồ 

sơ thông tin thông qua chứng nhận tiêu chuẩn sơ tuyển 

nhà cung cấp, PAS 7000 cũng như các tiêu chuẩn quản lý 

hệ thống khác nhằm làm tăng thêm khả năng cung cấp, 

thông tin minh bạch và tuân thủ các quá trình sản xuất 

theo chuẩn thực hành tốt nhất trên thế giới. 



Về trang thông tin xác nhận nhà cung cấp của BSI (BSI VerifEye
TM

) 

Trang thông tin xác nhận nhà cung cấp 

của BSI (BSI VerifEye™) giúp bạn tạo hồ 

sơ đáng tin cậy và chuyển các thông tin 

chứng nhận của bạn thành công cụ tiếp thị 

tích cực, tạo sự tin tưởng và tự tin. 

Hãy cùng chúng tôi khuyến khích các nhà 

cung cấp của bạn tham gia vào Danh bạ 

khách hàng có thông tin được xác thực 

của BSI (VerifEye™ Directory) để đạt 

được sự minh bạch và biết những đối tác 

uy tín mà bạn đang làm việc. 

 

Giới thiệu thông tin của bạn 

với BSI VerifEye™, trong đó 

có hơn 115.000 hồ sơ nhà 

cung cấp. 

Nhà cung cấp có thông tin được xác thực (BSI 

VerifEye™) bao gồm 30 nguồn thông tin 

xuất phát từ hồ sơ tổ chức PAS 7000 và 

năng lực như: hình ảnh được xác thực bởi 

đánh giá viên của BSI, hệ thống khác, chứng 

nhận sản phẩm, thông tin của nhà cung cấp, ví 

dụ như diện tích của kho hàng hoặc cơ sở vật 

chất lưu trữ, các năm hoạt động, các nước 

xuất khẩu chủ lực, sản lượng/công suất sản 

xuất và một bản đồ để xác định vị trí.  

 

Hiển thị các thông tin 

chứng nhận của bạn 

Hiển thị khả năng của 

bạn 

Hiển thị hình ảnh tại 

nơi xác thực 
Hiển thị địa điểm 

 

Chia sẻ thông tin của bạn lên trang thông tin xác nhận nhà cung cấp 

(BSI VerifEye™) với khách hàng để tạo sự tin tưởng và tín nhiệm cho 

tổ chức: http://verifeyedirectory.bsigroup.com/ 

 



Cách thức đăng ký Danh bạ khách hàng có thông tin được xác thực  

 

 

 

 

 

 

các 

 

 

 

 

 

Các bước xác thực thông tin nhà cung cấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ với nhân viên của BSI tại quốc gia của bạn 

Đăng ký bằng cách 

nhấp vào  

Khách hàng: 

Gửi quan tâm của 

bạn đến BSI 

Khách hàng: 

Thanh toán phí 

BSI sẽ gửi cho bạn 

Xác nhận hồ sơ tại 

cơ sở 

Báo cáo và tải dữ 

liệu lên 

Thông tin đăng trên 

Danh bạ khách hàng có 

thông tin được xác 

thực (BSI VerifEye ™) 

Directory 

BSI sẽ gửi cho bạn 

 Thư giới thiệu 

 Mẫu đăng kí 

 Bảng câu hỏi kiểm 

tra sơ bộ 

  Chuẩn bị danh sách 



Về tập đoàn BSI 

BSI, Tổ chức được thành lập theo 

sắc lệnh Hoàng gia Anh vào năm 

1901, tập trung vào việc tạo nên 

các tiêu chuẩn, cấp giấy chứng 

nhận, xác thực nhà cung cấp và 

đào tạo để giúp Doanh nghiệp 

quản lý rủi ro, giảm chi phí và 

đảm bảo tính bền vững. 

Là Cơ quan tiêu chuẩn có nhiều kinh nghiệm nhất trên thế giới và  

là thành viên sáng lập của ISO, BSI đi đầu trong việc tạo ra nhiều tiêu  

chuẩn được công nhận nhất trên thế giới, bao gồm tiêu chuẩn ISO 

9001 ISO 14001, OHSAS 18001, Quản lý Liên tục trong Kinh 

doanh, An ninh thông tin, Ðiện toán đám mây, Năng lượng, Quản 

lý Nuớc và Chống tham nhũng. tiêu chuẩn PAS 7000, cũng như là 

nhà khởi đầu của các tiêu chuẩn khác bao gồm CSR, GMP, bảo 

mật, CoC và các Tiêu chuẩn khác. 

 

 Chứng nhận 

 25.038 Doanh nghiệp được chứng 

nhận bởi BSI ở châu Á 

 Dẫn đầu tại khu vực Bắc Mỹ và Anh Quốc 

 7.424 chứng nhận Dấu CE 

 Đánh giá viên của BSI đạt điểm trung 

bình 9,25/10 trong khảo sát sự hài 

lòng của khách hàng trên toàn cầu 

 

Chứng nhận sản phẩm 

92% trong top 25 nhà sản xuất thiết bị y tế toàn cầu 

tin tưởng BSI như cơ quan chứng nhận dấu CE mà họ 

có thể tiếp cận thị trường toàn cầu. 

Liên hệ với chúng tôi 

 

 

Chuyên gia hỗ trợ sự thành công 

của bạn 

Khách hàng trên toàn cầu 

Địa điểm kinh doanh trên toàn cầu 

Đào tạo 

Chúng tôi đào tạo hơn 105.000 

học viên vào năm ngoái 

 

Tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn Hệ thống 

quản lý Chất lượng ISO 

9001 bắt nguồn từ BS 

5750 của BSI vào năm 

1979 như là tiêu chuẩn 

thành công nhất thế giới, 

đã được áp dụng bởi hơn 

một triệu tổ chức tại 178 

quốc gia. 


