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8

Ch i p h í trả trước
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D X S TA N DA RD 8 .0
Quản lý tất cả thông tin liên quan đến phòng ban, khách hàng, nhà
cung cấp,…

Thông tin dùng chung

Phân tích doanh thu cho từng mã hàng, ngành hàng, khu vực, thị
trường, loại đối tượng khách hàng, nhân viên kinh doanh,… So sánh
và phân tích doanh thu / chi phí của kỳ này với kỳ trước, cùng kỳ năm
trước,…

Vốn bằng tiền
Bán hàng

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả,…Phân tích tuổi nợ, tính chiết khấu
và lãi phạt trong thanh toán

Phải thu

Phân tích doanh số mua chi tiết theo: nhóm hàng, mặt hàng, nhà
cung cấp, thị trường,… Phân tích nhà cung cấp theo nhiều tiêu chí
khác nhau như: giá cung cấp, phương thức thanh toán, qua những
khoảng thời gian trước đây theo từng mặt hàng, nhóm hàng,…

Mua hàng
Phải trả

Quản lý chi tiết mã hàng tồn (vật tư, hàng hóa, công cụ,…) theo nhiều
chủng loại, nhóm hàng, màu sắc, kích cỡ,…

Tồn kho

Quản lý nhiều đơn vị tính khác nhau cho cùng một mã hàng. Phân
tích tuổi hàng tồn kho, hàng chậm luân chuyển,

Tài sản cố định

Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: thực tế đích danh, FIFO,
LIFO, bình quân gia quyền liên hoàn, bình quân gia quyền cuối kỳ

Công cụ dụng cụ

Quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến tài sản cố định, công cụ dụng
cụ, chi phí trả trước

Chi phí trả trước

In tất cả các báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính

Giá thành

Tính giá thành thực tế theo từng công đoạn, thành phẩm cuối cùng
hay theo lô, đơn hàng hoặc nhóm sản phẩm,…

Thống kê sản xuất
Tổng hợp
Thuế

ANALYTICS

Tính giá thành theo nhiều phương pháp khác nhau: định mức, hệ số,
tỷ lệ, phân bổ trực tiếp, chi phí nguyên liệu chính,… và có thể kết hợp
các phương pháp
Báo cáo phân tích giá thành sản phẩm theo chi tiết theo từng yếu tố
chi phí cấu thành
Báo cáo so sánh giá thành giữa thực tế và định mức để kiểm soát và
đánh giá hiệu quả trong sản xuất
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THÔNG TIN DÙNG CHUNG
Khai báo danh mục và thiết lập các thông số thiết yếu cho toàn hệ thống
Định dạng số liệu kế toán: loại tiền hạch toán, số thập phân cho số lượng, đơn giá, thành tiền, …
Khai báo danh mục: khách hàng, nhà cung cấp, đơn vị, phòng ban, …
Thiết lập các khoản mục phân tích: chi phí, phòng ban, dự án, công trình, hạng mục, …
Ghi nhận và kiểm soát hoạt động của người dùng trong hệ thống: thời gian truy cập, máy truy cập, nội dung
truy cập (thêm, sửa, xóa, …), phân hệ truy cập, …

VỐN BẰNG TIỀN
Hạch toán và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển
Quản lý đa nguyên tệ: VND, USD, EUR, JPY, …
Tự động xử lý chênh lệch tỷ giá theo FIFO và đánh giá chênh lệch theo tỷ giá cuối kỳ hoặc bình quân
Hỗ trợ thiết lập các loại nghiệp vụ thu chi với các giá trị mặc định (tài khoản, đối tượng, loại tiền, người lập
phiếu, …) giúp nhập liệu nhanh chóng và giảm thiểu sai sót
Cho phép chọn chi tiết chứng từ (hóa đơn) công nợ khi lập phiếu thu, phiếu chi
In phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm thu và ủy nhiệm chi
Bảng kê phiếu thu, phiếu chi
In sổ quỹ chi tiết theo từng tài khoản
Báo cáo phân tích vốn bằng tiền theo nhiều chỉ tiêu khác nhau: tài khoản, loại tiền, nguồn tiền, khoản mục
thu chi, đối tượng,...

BÁN HÀNG
Quản lý nhiều loại hình bán hàng: trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác và bán hàng ký gửi
Quản lý chi tiết hàng hóa bán ra, trả lại và giảm giá
Kiểm soát hạn mức tín dụng, ngày đáo hạn khi lập hóa đơn chi tiết theo từng khách hàng
Kiểm soát lượng hàng tồn kho và bảng giá bán khi lập hóa đơn
Xử lý các loại thuế và phí khác nhau: thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, lệ phí xăng dầu… trên cùng 1
hóa đơn

5
Hỗ trợ thiết lập các loại nghiệp vụ mẫu để giảm thiểu thao tác và tránh sai sót trong quá trình nhập liệu
In hóa đơn theo mẫu BTC hoặc theo mẫu tự in của doanh nghiệp
Bảng kê khai hóa đơn, chứng từ theo ngày, tháng, tuần hoặc năm
Báo cáo doanh thu, nhật ký bán hàng hàng ngày
Biên bản đối chiế u công nợ theo từng khách hàng
Báo cáo lãi gộp chi tiết theo nhóm hàng, mặt hàng hoặc đơn hàng
Phân tích doanh số bán theo nhiều góc độ khác nhau: khu vực, đại lý, khách hàng, nhóm hàng, mặt hàng
hoặc nhân viên bán hàng,…

PHẢI TRẢ

PHẢI THU
Quản lý công nợ theo đối tượng, nguyên tệ, tài khoản, chứng từ (hóa đơn), hợp đồng, dự án, công trình
Hỗ trợ giải trừ công nợ linh hoạt: theo chứng từ, ngày phiếu, ngày hóa đơn, ngày đáo hạn, số tiền thích hợp,…
Hạch toán các nghiệp vụ cấn trừ công nợ: cùng tài khoản khác đối tượng, cùng đối tượng khác tài khoản,…
Tự động cập nhật hạn mức tín dụng theo nhóm khách hàng hoặc khách hàng
Thực hiện gia hạn nợ chi tiết theo khách hàng, tài khoản hoặc chứng từ
Tự động xử lý chênh lệch tỷ giá khi giải trừ công nợ
Đánh giá công nợ cuối kỳ theo số dư hoặc theo từng chứng từ
Hỗ trợ nghiệp vụ đảo chênh lệch tỷ giá đầu kỳ
Báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình tạm ứng của nhân viên
Báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình thanh toán công nợ phải thu
Phân tích tuổi nợ của từng đối tượng: sắp đến hạn, nợ đến hạn, quá hạn (quá bao nhiêu ngày),...
Báo cáo phân tích tình hình công nợ theo nhiều chỉ tiêu: khu vực, nhóm khách hàng, khách hàng, tài khoản,
loại nguyên tệ,…
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MUA HÀNG
Quản lý nhiều loại hình mua hàng: nhập khẩu, trong nước, hàng về trước hoặc hóa đơn về trước
Quản lý, hạch toán nhiều hình thức nhập hàng: nhập kho, không nhập kho bán thẳng, không nhập kho gửi
bán hoặc không nhập kho chuyển thẳng cho sản xuất
Hạch toán nghiệp vụ trả hàng kiêm xuất kho
Quản lý chi tiết hàng hóa mua về bao gồm giá mua, chi phí vận chuyển bốc dỡ, thuế nhập khẩu, VAT,…
Phân bổ chi phí mua hàng ngay khi nhận hàng hoặc sau khi nhận hàng linh hoạt theo nhiều phương pháp:
số lượng, giá trị, trọng lượng, thể tích,…
In phiếu mua hàng theo nhiều định dạng khác nhau
Bảng thống kê hàng nhập kho
Bảng thống kê chi phí mua hàng
Bảng thống kê doanh số mua hàng
Báo cáo phân tích doanh số mua chi tiết theo: nhóm hàng, mặt hàng, nhà cung cấp, thị trường,…
Báo cáo phân tích nhà cung cấp theo nhiều tiêu chí khác nhau như: giá cung cấp, phương thức thanh toán,
qua những khoảng thời gian trước đây theo từng mặt hàng, nhóm hàng,…

PHẢI TRẢ
Quản lý công nợ theo đối tượng, nguyên tệ, tài khoản, chứng từ (hóa đơn), hợp đồng, dự án, công trình,…
Hỗ trợ giải trừ công nợ linh hoạt: theo chứng từ, ngày phiếu, ngày hóa đơn, ngày đáo hạn, số tiền thích hợp,…
Hạch toán các nghiệp vụ cấn trừ công nợ: cùng tài khoản khác đối tượng, cùng đối tượng khác tài khoản,…
Thực hiện gia hạn nợ chi tiết theo nhà cung cấp, tài khoản hoặc chứng từ
Tự động xử lý chênh lệch tỷ giá khi giải trừ công nợ
Đánh giá công nợ cuối kỳ theo số dư hoặc theo từng chứng từ
Hỗ trợ nghiệp vụ đảo chênh lệch tỷ giá đầu kỳ
Báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình công nợ phải trả
Báo cáo tổng hợp và chi tiết công nợ có hóa đơn hoặc chưa có hóa đơn
Báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình thanh toán công nợ phải trả
Phân tích tuổi nợ của từng đối tượng: sắp đến hạn, nợ đến hạn, quá hạn (quá bao nhiêu ngày),...
Báo cáo phân tích tình hình công nợ theo nhiều chỉ tiêu: khu vực, nhóm đối tượng, đối tượng, tài khoản, loại
nguyên tệ,…
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TỒN KHO
Quản lý hàng tồn kho (vật tư, hàng hóa, thành phẩm, công cụ,…) theo nhiều chủng loại, nhóm hàng, màu
sắc, kích cỡ, …
Không hạn chế về số lượng mặt hàng và số lượng kho hàng
Một mặt hàng tồn kho được quản lý bởi 5 cấp đơn vị tính khác nhau với 2 số lượng: lượng thực tế và lượng
quy đổi; và hệ số chuyển đổi do người dùng thiết lập
Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ nhập xuất và điều chuyển kho trong doanh nghiệp: nhập mua, nhập nội bộ,
…; xuất bán, xuất sản xuất, xuất cho biếu tặng, xuất bán nội bộ, …
Lập biên bản kiểm kê và xử lý chênh lệch giữa sổ sách và thực tế sau khi kiểm kê
Lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho chi tiết theo từng kho và từng mặt hàng
Cảnh báo trong quá trình nhập xuất: như nhập quá mức dự trữ tối đa, xuất quá mức dự trữ tối thiểu cho
phép, ...
Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: thực tế đích danh, FIFO, LIFO, bình quân gia quyền liên hoàn,
bình quân gia quyền cuối kỳ
Bảng kê chi tiết phiếu nhập, xuất kho và điều chuyển nội bộ
Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn kho theo: kho, mặt hàng, tài khoản, …
Báo cáo chi tiết tình hình nhập xuất theo: kho, mặt hàng tồn kho và theo nhà cung cấp
Báo cáo thẻ kho và số chi tiết vật tư
Báo cáo phân tích hàng tồn kho theo: nhóm hàng, mặt hàng, chủng loại, màu sắc, kích cỡ,…
Báo cáo phân tích hàng chậm luân chuyển

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Quản lý tài sản theo từng bộ phận, người tiếp nhận, ngày mua, nhà cung cấp,…
Hạch toán và ghi nhận các chi phí phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản và xây dựng cơ bản dở dang chi
tiết theo hạng mục và khoản mục phí
Hạch toán và ghi nhận toàn bộ thông tin về: nguyên giá, khấu hao lũy kế, mức khấu hao, giá trị điều chỉnh, các
thông số kỹ thuật của tài sản (hình ảnh, bản vẽ, tài liệu hướng dẫn,…)
Quản lý chi tiết nguồn vốn hình thành tài sản: vốn kinh doanh, vốn vay, vốn ngân sách,…
Tự động trích khấu hao hàng tháng theo các chỉ tiêu đã được thiết lập trước và có thể tính chi tiết theo nguồn
hình thành tài sản
Hỗ trợ nhiều phương pháp khấu hao: đường thẳng, sản lượng, khấu hao nhanh,…
Phân bổ khấu hao linh hoạt theo: tài khoản, phòng ban, công trình, hạng mục,…
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Theo dõi và ghi nhận các nghiệp vụ tác động lên tài sản: thanh lý, đánh giá lại tài sản, di chuyển, thay đổi bộ
phận quản lý, người tiếp nhận, tiêu thức phân bổ,…
In thẻ và phiếu nhập tài sản
Báo cáo tăng giảm tài sản
Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao trong kỳ
Báo cáo lịch sử tác động
Báo cáo phân tích chi phí xây dựng cơ bản
Báo cáo phân tích tài sản theo nhiều tiêu chí: nhóm tài sản, bộ phận quản lý, nguồn vốn,…

CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Quản lý
lý chi
chi tiết
tiết CCDC
CCDC theo:
theo: số
số lượng,
lượng, giá
giá trị
trị và
và bộ
bộ phận
phận sử
sử dụng
dụng
Quản
nhiêu? …
Theo dõi quá trình di chuyển công cụ dụng cụ: từ bộ phận nào đến bộ phận nào? Số lượng bao nhiêu?…
Xử
Xử lý
lý nghiệp
nghiệp vụ
vụ báo
báo hỏng:
hỏng: số
số lượng
lượng hỏng,
hỏng, giá
giá trị
trị còn
còn lại
lại cần
cần phân
phân bổ,
bổ, phòng
phòng ban
ban quản
quản lý,…
lý, …
Xử
Xử lý
lý nghiệp
nghiệp vụ
vụ thanh
thanh lý:
lý: số
số lượng
lượng thanh
thanh lý,
lý, giá
giá trị
trị thanh
thanh lý,
lý, phòng
phòng ban
ban quản
quản lý,…
lý, …
Xử lý các nghiệp vụ: thay đổi tình trạng phân bổ, thời gian phân bổ và tiêu thức phân bổ
Xử lý các nghiệp vụ: thay đổi tình trạng phân bổ, thời gian phân bổ và tiêu thức phân bổ
Hỗ trợ xử lý và hạch toán nghiệp vụ nhập kho trở lại công cụ dụng cụ
Hỗ trợ xử lý và hạch toán nghiệp vụ nhập kho trở lại công cụ dụng cụ
Lập biên bản kiểm kê theo định kỳ
Lập biên bản kiểm kê theo định kỳ
Tự động tính phân bổ hàng tháng theo các chỉ tiêu đã được thiết lập trước và hạch toán tài khoản liên quan
Tự động tính phân bổ hàng tháng theo các chỉ tiêu đã được thiết lập trước và hạch toán tài khoản liên quan
Hỗ trợ nhiểu phương pháp phân bổ: tỷ lệ, tỷ trọng hoặc phân bổ đều
Hỗ trợ nhiểu phương pháp phân bổ: tỷ lệ, tỷ trọng hoặc phân bổ đều
Phân bổ chi phí công cụ linh hoạt theo: tài khoản, phòng ban, công trình, hạng mục,…
Phân
bổ tình
chi phí
công
cụ linh
hoạtcụtheo:
phòng
ban,tháng
cônghoặc
trình,năm
hạng mục, …
Báo cáo
hình
sử dụng
công
dụngtàicụkhoản,
theo ngày,
tuần,
Báo cáo
cáo phân
tình hình
sử phí
dụng
công
dụng
Báo
bổ chi
công
cụcụ
dụng
cụcụ theo ngày, tuần, tháng hoặc năm
phân cụ
bổ dụng
chi phí
dụng
Báo cáo công
cụcông
đangcụ
dùng
vàcụ
công cụ dụng cụ hỏng
Báo cáo tổng hợp và chi tiết nhập xuất tồn công cụ dụng cụ
Báo cáo tình hình thanh lý công cụ dụng cụ
Báo cáo phân tích các nghiệp vụ tác động công cụ dụng cụ
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CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Quản lý chi tiết chi phí trả trước theo từng loại chi phí
Xử lý các nghiệp vụ: thay đổi tình trạng phân bổ, thời gian phân bổ, tiêu thức phân bổ và bộ phận quản lý
Tự động tính phân bổ hàng tháng theo các chỉ tiêu đã được thiết lập trước và hạch toán tài khoản liên quan
Hỗ trợ nhiều phương pháp phân bổ: tỷ lệ hoặc phân bổ đều
Phân bổ chi phí trả trước linh hoạt theo: tài khoản, phòng ban, công trình, hạng mục, …
Báo cáo tổng hợp thống kê chi phí trả trước theo tháng, quý, năm
Báo cáo tình hình phân bổ chi phí trả trước
Báo cáo phân tích chi phí trả trước theo nhiều tiêu chí: nhóm chi phí, bộ phận quản lý, nguồn phân bổ,
phòng ban, dự án, …

GIÁ THÀNH
Đối tượng tập hợp chi phí đa dạng tùy thuộc vào nhu cầu quản lý của doanh nghiệp theo từng thời điểm: công
đoạn, lô, tháng, đơn hàng, phân xưởng, nhóm sản phẩm,...
Tách chi phi phí chung theo nhiều phương pháp: hệ số, định mức, kết quả sản xuất, số lượng sản phẩm, chi
phí NVL, chi phí nhân công hoặc chi phí khác
Đối tượng tính giá thành đa dạng tùy thuộc nhu cầu quản lý của mỗi doanh nghiệp: theo nhóm sản phẩm, sản
phẩm, đơn hàng hoặc công đoạn sản xuất,…
Tính giá thành theo nhiều phương pháp khác nhau: định mức, hệ số, tỷ lệ, phân bổ trực tiếp, chi phí nguyên
liệu chính,… và có thể kết hợp các phương pháp
Báo cáo tập hợp chi phí và phân bổ NVL
Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất và kết quả phân bổ
Báo cáo kết quản sản xuất theo ngày, tuần, tháng hoặc năm chi tiết theo từng phân loại: thành phẩm, bán
thành phẩm, sản phẩm dở dang,…
Báo cáo phân tích giá thành sản phẩm theo chi tiết theo từng yếu tố chi phí cấu thành
Báo cáo so sánh giá thành giữa thực tế và định mức để kiểm soát và đánh giá hiệu quả trong sản xuất
Báo cáo phân tích biến động giá thành qua nhiều kỳ, nhiều đơn hàng

Phần mềm Quản trị Kế toán Tài chính
THỐNG KÊ SẢN XUẤT
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Thống kê sản xuất theo: thành phẩm nhập kho, bán thành phẩm chuyển công đoạn sau, thành phẩm để lại
xưởng, sản phẩm dở dang, …
Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ ở các công đoạn theo NVL chính hoặc sản phẩm hoàn thành
tương đương tương ứng với từng đối tượng tập hợp chi phí

TỔNG HỢP
Hệ thống tài khoản kế toán mở và linh hoạt: có thể thay đổi hệ thống tài khoản theo chuẩn mực kế toán Việt
Nam hoặc chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc cả hai (vừa áp dụng kế toán Việt Nam, vừa áp dụng kế toán quốc
tế)
Tự động kết chuyển cuối kỳ theo các tiêu chí do người dùng thiết lập trước
Phương pháp kết chuyển linh hoạt: theo tỷ lệ, số tiền, chi tiết từng phòng ban, công trình, hạng mục
Cập nhật các chứng từ tổng hợp và điều chỉnh
Hỗ trợ truy vấn ngược (drilldown) từ tổng hợp phát sinh tài khoản đến chứng từ gốc
In chứng từ tổng hợp
In sổ cái chi tiết, bảng chữ T và nhật ký chứng từ
In bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt độnh kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo phân tích theo: phòng ban, tài khoản, công trình, hạng mục, …
Báo cáo phân tích tài chính do người dùng tự thiết lập theo nhiều chỉ tiêu và định dạng khác nhau

THUẾ
Tổng hợp toàn bộ chứng từ để kiểm tra, bổ sung thông tin trước khi lên bảng kê và tờ khai thuế
Cập nhật mẫu hóa đơn
Quản lý việc đăng ký và sử dụng hóa đơn
Cập nhật tình trạng hóa đơn: hủy, mất, tồn và chuyển hóa đơn
In bảng kê thuế GTGT đầu vào, đầu ra
Hỗ trợ in bảng kê theo nhiều tiêu chí: cục thuế, loại hóa đơn, thuế suất, …
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TRI Ể N KH A I VÀ BẢO HÀ NH
D ị c h v ụ t r i ể n khai
T h ờ i g i a n t riển khai: 4 tu ần
Cá c b ư ớ c t riển kh ai:
•
Đă n g k ý s ử d ụ n g s ản p h ẩm DX và dịch vụ t r iển khai.
•
Cà i đặt.
•
Đà o tạo.
•
N h ậ p li ệu th ực tế.
•
Ch ố t số li ệu b áo cáo thán g.
P h ư ơ n g t h ứ c th an h to án :
• Lầ n 1: 60 % s au khi đ ăn g k ý sử dụng.
• Lầ n 2: 4 0 % s au khi ra b áo cáo một t háng số liệu.
D ị c h v ụ b ả o hành
•
•

T h ờ i g i an b ảo h àn h : 12 th áng.
T h ờ i g i an b ảo h àn h tí n h từ t hời điểm nhập liệu t hự c tế.

Cô n g v i ệ c b ảo hành
•
•
•
•
•
•

H ỗ t rợ ứn g d ụ n g thực tế
T h ô n g b áo p h iên b ản mớ i và nâng cấp t heo yêu cầu của khách hàng
Cậ p n h ật n h ữn g thay đ ổ i của Bộ Tài chính, Cơ quan t huế
H ỗ t rợ hướ n g d ẫn kh ắc p h ục lỗi (nếu có)
H ư ớ n g d ẫn vận h àn h chươ ng t rình
H ỗ t rợ th iết lập n hữn g b áo cáo quản t r ị

H ìn h t h ứ c h ỗ trợ
H ỗ t rợ t r ực tu yến (o n lin e):
D i g i N et h ỗ trợ q u a đ i ện th o ại, sk ype bất cứ lúc nào khách hàng có nhu cầ u
( n g o ạ i t rừ từ 17h đ ến 7h s án g hôm sau, t rừ t hứ 7, chủ nhật và ngày lễ).
H ỗ t rợ t r ực tiếp :
Đ ố i vớ i kh ách hàn g trực th u ộ c TP.HCM và Hà Nội: t rong vòng 08 giờ làm v iệ c
kể t ừ t h ờ i đ i ểm n hận đ ượ c thông báo (không kể t hứ 7, chủ nhật và ngày lễ ),
D i g i N et sẽ cử n hân viên trực tiếp để hỗ t rợ khách hàng

