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Phát triển từ 2003 – kinh nghiệm 18 năm vận hành, nâng cấp



✓ SMARTBOOKS™ lả một phần mềm ứng dụng công nghệ

thông tin vào việc Quản lý nguồn lực doanh nghiệp trong đó

hỗ trợ việc quản lý nguồn nhân lực và kế toán đã được phát

triển bởi S&S từ năm 2003.

✓ SMARTBOOKS™ đã được đăng ký quyền tác giả cho phiên

bản độc quyền vào năm 2008 và là một trong những công cụ

quản lý chuẩn mực nhất trong ngành phần mềm Quản lý

nguồn lực doanh nghiệp trên nền tảng web được phát triển

đầu tiên tại Việt Nam năm 2020.

✓ SMARTBOOKS™ có 5 phần hệ chính ① Quản lý sổ sách

kế toán ② Hóa đơn điện tử ③ Quản lý kho ④ Quản lý

nguồn nhân lực và lương . ⑤ Hệ thống phê duyệt, quản

lý ngân sách

✓ Với SMARTBOOKS™, S&S hi vọng Quý khách hàng có thể

trải nghiệm một công cụ giúp quản lý dữ liệu kế toán một

cách có hệ thống và hiệu quả.

✓ Với SMARTBOOKS™, dữ liệu đồng bộ giúp Quý khách

hàng trong việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp một

cách hiệu quả và hỗ trợ cho sự chuẩn bị các báo cáo để nộp

cho Cơ quan thuế, Cục hải quan.

Về … Kế toán tổng hợp

Kế toán phải trả

Kế toán phải thu

Kế toán tiền mặt

Tài sản cố định

Quản lý kho

Hoá Đơn Bán Hàng / Điện Tử

Phê duyệt/ Quản lý ngân sách

Đặt mua / Đặt bán

Quản lý nhân sự

Thông tin chung

Tiện Ích

Cài đặt chung



PHẦN MỀM 

✓ SMARTBOOKS™ bao gồm 5 hệ thống

nhằm tối đa hóa sự hiệu quả trong việc

quản lý

✓ Phiên bản chuẩn:

- Hệ thống kế toán/ Hóa đơn điện tử

- Có thể áp dụng cho tất cả các loại hình doanh

nghiệp

✓Phiên bản điều chỉnh:

- Quản lý kho/nguồn nhân lực / hê thống phê

duyệt / Quản lý ngân sách

- Chuyên môn hóa để áp ứng được nhu cầu của

từng doanh nghiệp. 

Hệ thống

kế toán

▪ Bao gồm 10 phần hệ kế toán

▪ Hệ thống ghi chép tường minh

▪ Kết xuất được nhiều hơn 200 mẫu báo cáo

Nguồn nhân

lực

▪ Điều chỉnh để áp dụng tương ứng với đặc thù của

khách hàng

▪ Tư động đánh giá công việc và quản lý lương

▪ Tự động hóa trong dánh giá hiệu suất

Hóa đơn

điện tử

▪ Hóa đơn điện tử áp dụng từ tháng 7 2022

▪ Tích hợp với SMARTBOOKS™

▪ Sử dụng Platform của VIETTEL

▪ Xử lý tự động

Quản lý kho

▪ Tùy biến để đáp ứng từng nhu cầu cụ thể

▪ Xử lý tính toán tự động

▪ Quản lý kho một cách hiệu quả

▪ Liên kết với đặt hàng, bán hàng

Hệ thống phê

duyệt / Quản

lý ngân sách

▪ Chuẩn hóa quy trình xử lý nội bộ

▪ Tiết kiệm thời gian với việc tạo những quy trình hệ

thống liên kết và lặp lại

▪ Là một phần hành của các hoạt động kinh doanh



Sổ nhật ký chung

Nợ phải trả

Nợ phải thu

Quản lý tiền mặt

Tài sản cố định

Bản cân đối phát sinh/ Bảng cân đối kế toán/ 

Báo cáo lãi lỗ/ Dòng tiền/ Báo cáo chi phí sản

xuất/ Báo cáo SG& A, etc..

10 phần hệ kế toán

Kết xuất hơn 150 mẫu báo cáo

✓ Hệ thống kế toán được kết hợp bởi những phần hệ

cần thiết cho việc hạch toán và khả năng kết xuất

bất kỳ báo cáo cần thiết cho người sử dụng.

✓ Bảo đảm tính trung thực và an toàn cho dữ liệu

thông qua việc sử dụng phần mềm và dịch vụ kế toán

của chúng tôi.

✓ Gia tăng hiệu quả, giảm chi phí nhân công và cải thiện

việc quản lý vận hành tổ chức thông qua các chức

năng phân tích hiệu quả tài chính

là..

Nguồn nhân

lực

▪ Điều chỉnh để áp dụng tương ứng với đặc thù của

khách hàng

▪ Tư động đánh giá công việc và quản lý lương

▪ Tự động hóa trong dánh giá hiệu suất

Hóa đơn

điện tử

▪ Hóa đơn điện tử áp dụng từ tháng 7 2022

▪ Tích hợp với SMARTBOOKS™

▪ Sử dụng Platform của VIETTEL

▪ Xử lý tự động

Quản lý kho

▪ Tùy biến để đáp ứng từng nhu cầu cụ thể

▪ Xử lý tính toán tự động

▪ Quản lý kho một cách hiệu quả

▪ Liên kết với đặt hàng, bán hàng

Hệ thống phê

duyệt / Quản lý

ngân sách

▪ Chuẩn hóa quy trình xử lý nội bộ

▪ Tiết kiệm thời gian với việc tạo những quy trình hệ

thống liên kết và lặp lại

▪ Là một phần hành của các hoạt động kinh doanh

Hệ thống

kế toán

▪ Bao gồm 10 phần hệ kế toán

▪ Hệ thống ghi chép tường minh

▪ Kết xuất được nhiều hơn 200 mẫu báo cáo

Hàng tồn kho

Hóa đơn điện tử

Hệ thống phê duyệt

Quản lý ngân sách

Q.lý mua-bán hàng



✓ Do hóa đơn điện tử E-Invoice có thể bắt buộc

sử dụng từ tháng 7 năm 2022 nên nhiều

doanh nghiệp cần phải chuyển đổi hình thức

sử dụng hóa đơn này.

✓ Nắm bắt được vấn đề trên và nhằm tối thiểu

hóa những bất cập mà khách hàng gặp phải

trong quá trình chuyển đổi, S&S đã phát triển

và tổng hợp E-invoice trên phầm mềm

SMARTBOOK.

✓ Platform E-Invoice được cung cấp bởi

VIETTEL- Tập đoàn bưu chính viễn thông lớn

nhất Việt Nam.

✓ Do có sự kết nối tự động với hệ thống kế toán

nên việc phát hành hóa đơn rất là dễ dàng

( phát hành thông qua email, website).

là..

Nguồn nhân

lực

▪ Điều chỉnh để áp dụng tương ứng với đặc thù của

khách hàng

▪ Tư động đánh giá công việc và quản lý lương

▪ Tự động hóa trong dánh giá hiệu suất

Quản lý kho

▪ Tùy biến để đáp ứng từng nhu cầu cụ thể

▪ Xử lý tính toán tự động

▪ Quản lý kho một cách hiệu quả

▪ Liên kết với đặt hàng, bán hàng

Hệ thống phê

duyệt / Quản lý

ngân sách

▪ Chuẩn hóa quy trình xử lý nội bộ

▪ Tiết kiệm thời gian với việc tạo những quy trình hệ

thống liên kết và lặp lại

▪ Là một phần hành của các hoạt động kinh doanh

Hệ thống

kế toán

▪ Bao gồm 10 phần hệ kế toán

▪ Hệ thống ghi chép tường minh

▪ Kết xuất được nhiều hơn 200 mẫu báo cáo

Hóa đơn

điện tử

▪ Hóa đơn điện tử áp dụng từ tháng 7 2022

▪ Tích hợp với SMARTBOOKS™

▪ Sử dụng Platform của VIETTEL

▪ Xử lý tự động



là..
✓ Quản lý kho bao gồm phần hệ chuẩn hoặc phần

hệ được điều chỉnh một cách chuyên nghiệp để

đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

✓ Thông qua phương pháp này, khách hàng có thể

quản lý kho một cách hệ thống, và báo cáo với

thanh tra thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp chính

xác và đúng hạn.

✓ Phát triển hệ thống đặt hàng, bán hàng có thể tùy

chỉnh theo hệ thống quản lý hiệu quả quản trị

Nguồn nhân

lực

▪ Điều chỉnh để áp dụng tương ứng với đặc thù của

khách hàng

▪ Tư động đánh giá công việc và quản lý lương

▪ Tự động hóa trong dánh giá hiệu suất

Hệ thống phê

duyệt / Quản lý

ngân sách

▪ Chuẩn hóa quy trình xử lý nội bộ

▪ Tiết kiệm thời gian với việc tạo những quy trình hệ

thống liên kết và lặp lại

▪ Là một phần hành của các hoạt động kinh doanh

Hệ thống

kế toán

▪ Bao gồm 10 phần hệ kế toán

▪ Hệ thống ghi chép tường minh

▪ Kết xuất được nhiều hơn 200 mẫu báo cáo

Hóa đơn

điện tử

▪ Hóa đơn điện tử áp dụng từ tháng 7 2022

▪ Tích hợp với SMARTBOOKS™

▪ Sử dụng Platform của VIETTEL

▪ Xử lý tự động

Quản lý kho

▪ Tùy biến để đáp ứng từng nhu cầu cụ thể

▪ Xử lý tính toán tự động

▪ Quản lý kho một cách hiệu quả

▪ Liên kết với đặt hàng, bán hàng



✓ Phần hệ thống Nguồn nhân lực, lương có thể được

yêu cầu để tùy chỉnh một cách chuyên nghiệp theo

sự quản lý của từng doanh nghiệp và nhân viên một

cách có tổ chức và hệ thống.

✓ Thông qua hệ thống quản lý và đánh giá nguồn

nhân lực, sự quản lý lương và thời gian làm việc sẽ

được tự động quản lý và cập nhật, vì vậy Quý

khách hàng có thể theo dõi và nâng cấp từng bước một.

✓ Trích xuất hơn 100 báo cáo

✓ Phiên bản rút gọn bao gồm: Đánh giá hiệu quả nhân

viên, Quản lý làm việc ngoài giờ, , tính lương thưởng,

bảo hiểm

✓ Thiết kế để tinh giảm chi phí nguồn nhân lực

là..

Quản lý kho

▪ Tùy biến để đáp ứng từng nhu cầu cụ thể

▪ Xử lý tính toán tự động

▪ Quản lý kho một cách hiệu quả

▪ Liên kết với đặt hàng, bán hàng

Hệ thống phê

duyệt / Quản lý

ngân sách

▪ Chuẩn hóa quy trình xử lý nội bộ

▪ Tiết kiệm thời gian với việc tạo những quy trình hệ

thống liên kết và lặp lại

▪ Là một phần hành của các hoạt động kinh doanh

Hệ thống

kế toán

▪ Bao gồm 10 phần hệ kế toán

▪ Hệ thống ghi chép tường minh

▪ Kết xuất được nhiều hơn 200 mẫu báo cáo

Hóa đơn

điện tử

▪ Hóa đơn điện tử áp dụng từ tháng 7 2022

▪ Tích hợp với SMARTBOOKS™

▪ Sử dụng Platform của VIETTEL

▪ Xử lý tự động

Nguồn nhân

lực

▪ Điều chỉnh để áp dụng tương ứng với đặc thù của

khách hàng

▪ Tư động đánh giá công việc và quản lý lương

▪ Tự động hóa trong dánh giá hiệu suất



✓ Xử lý phê duyệt là một loại quy trình mà bất kỳ trình tự

công việc từ lúc bắt đầu đến hoàn thành được tạo ra

nhằm đảm bảo sự phê duyệt được nhất quán

✓ Xử lý phê duyệt có thể sử dụng:

• Các hoạt động kinh doanh: mua hàng, bán hàng,

sản xuất, thanh toán

• Các hoạt động đầu tư: Tất toán tài sản cố định,

đầu tư – rút vốn, thu - mua cổ phiếu

• Các hoạt động tài chính: vay, trả lãi vay, phát

hành cổ phiếu, cổ tức, thu trả, cho vay tài chính

là..

Nguồn nhân

lực

▪ Điều chỉnh để áp dụng tương ứng với đặc thù của

khách hàng

▪ Tư động đánh giá công việc và quản lý lương

▪ Tự động hóa trong dánh giá hiệu suất

Quản lý kho

▪ Tùy biến để đáp ứng từng nhu cầu cụ thể

▪ Xử lý tính toán tự động

▪ Quản lý kho một cách hiệu quả

▪ Liên kết với đặt hàng, bán hàng

Hệ thống

kế toán

▪ Bao gồm 10 phần hệ kế toán

▪ Hệ thống ghi chép tường minh

▪ Kết xuất được nhiều hơn 200 mẫu báo cáo

Hóa đơn

điện tử

▪ Hóa đơn điện tử áp dụng từ tháng 7 2022

▪ Tích hợp với SMARTBOOKS™

▪ Sử dụng Platform của VIETTEL

▪ Xử lý tự động

Hệ thống phê

duyệt / Quản

lý ngân sách

▪ Chuẩn hóa quy trình xử lý nội bộ

▪ Tiết kiệm thời gian với việc tạo những quy trình hệ

thống liên kết và lặp lại

▪ Là một phần hành của các hoạt động kinh doanh

Danh sách loại phải thu, phải trả

Nhập liệu danh sách phải thu phải trả

Danh sách mã in

Thiết lập dự báo dòng tiền

So sánh kết quả thực tiến dòng tiền so với dự báo

Báo cáo dòng tiền



với 3 lợi ích như sau:

Hữu dụng

(Dễ truy cập)

Tiện ích

(Sử dụng dễ

dàng)

Chuyên

nghiệp

(Đáng tin cậy)

1. Sử dụng hệ thống ERP dựa trện nền tảng web 

đầu tiên ở Việt Nam, vì vậy có thể dễ dàng được

sử dụng mọi lúc, mọi nơi (có thể kết nối được với

điện thoại di động) 

2. Dữ liệu sử dụng không giới hạn.

3.   Dữ liệu tuyệt đối được bảo mật thông qua Https://

1. Chương trình phù hợp với hầu hết chuẩn mực

kế toán Việt Nam

2. Phản ánh những thay đổi cơ bản các quy định

về kế toán mới nhất

3. Bảo đảm sự trung thực của dữ liệu bằng việc kiểm

tra và xác thực trong thời gian dài

4. Có khả năng thiết lập quyền truy xuất dữ liệu tùy 

thuộc vào chức vụ của người dùng

1. Hỗ trợ 7 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, Hàn, 

Anh, Trung, Cam, Nhật,  Miến điện.

2. Tương thích với dữ liệu Excel và các

chương trình khác

3. Giao diện trực quan dễ sử dụng



Hữu dụng

(Dễ tiếp cận)
Tiện ích

(Dễ sử dụng)

Chuyên

nghiệp

(Đáng tin cậy)

: Tiện ích thứnhất–Xác thựcđộ tin cậy

Là một trong những

chương trình phù hợp

nhất với chuẩn mực kế

toán Việt Nam

▪ SMARTBOOKS™ là chương trình cơ bản đã được tìm hiểu một cách

cẩn thận trước khi đưa vào áp dụng tại Việt Nam, vì vậy phần mềm này

được xem như là gói quản lý kế toán phù hợp nhất với chuẩn mực kế

toán Việt Nam và chuẩn mực báo cáo tài chính thế giới (2022-2025)

Bảo đảm tính trung

thực của dữ liệu

Thiết lập quyền truy

xuất dữ liệu

▪ SMARTBOOKS™ là phần mềm được thiết lập, phát triển và chứng thực

trên 18 năm qua với hàng trăm người dùng tin tưởng sử dụng dùng để

hạch toán, vì vậy tính trung thực của dữ liệu hoàn toàn được bảo đảm.

▪ Hiện tại có trên 400 doanh nghiệp đang sử dụng phần mêm này (vui lòng

xem phần phụ lục)

▪ Quý khách hàng có thể thiết lập quyền truy xuất dữ liệu dựa trên chức vụ

của người dùng ví dụ như Quản lý, trưởng nhóm hay trợ lý và vô cùng

hữu ích trong việc quản lý doanh nghiệp.

▪ Liên kết ngân hàng: Sẽ phát triển vào tháng 5 năm 2021

Phản ảnh những thay

đổi cơ bản trong các

quy định về kế tóan

mới nhất

▪ SMARTBOOKS™ được phát triển phù hợp với chuyên môn trong lĩnh

vực kế toán, kiểm toán. Chúng tôi tự hào khẳng định đây là phần mềm

cập nhật nhanh nhất những sự thay đổi liên quan đến chuẩn mực kế toán

và các quy định về kế toán.

▪ Chuẩn mực kế toán hoàn thiện được cập nhật vào đầu năm 2015 để

tránh những sai sót.



Hữu dụng

(Dễ truy cập)
Tiện ích

(Sử dụng dễ

dàng)

Chuyên

nghiệp

(Đáng tin cậy)

: Tiện ích thứ hai–có thể sử dụng mọi
nơi mọi lúc

Hệ thống quản lý

nguồn lực doanh

nghiệp trện nền tảng

web đầu tiên tại VN

▪ SMARTBOOKS™ là hệ thống ERP dựa trên nền tảng web

được sử dụng đầu tiên tại Việt Nam, vì vậy Quý khách hàng có

thể tiếp cận, quản lý dữ liệu kế toán mọi lúc mọi nơi.

▪ Trong lúc đó, Quý khách hàng còn có thể theo dõi, quản lý từ

công ty mẹ cho đến các chi nhánh tại Việt Nam.

Không giới hạn số 

lượng người dùng

hoặc không gian lưu 

trữ

▪ So sánh với những chương trình ERP khác, không gian lưu trữ

và số lượng người dùng bị giới hạn. Tuy nhiên,

SMARTBOOKS™ có không gian lưu trữ và số lượng người

dùng không giới hạn.

▪ Xử lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả.

Dữ liệu được bảo mật

nghiêm ngặt

▪ Chúng tôi đã mua gói bảo mật và mã hóa dữ liệu với địa chỉ truy

cập web kiểu "https://" từ một công ty Mỹ với chi phí khoảng

1,500,000 USD

▪ Ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

bằng SQL Server, dữ liệu lưu trữ ở máy chủ đảm bảo về bảo mật

và an toàn số liệu cho khách hàng.

▪ Hệ thống máy chủ nền tảng đám mây được cung cấp bởi Công ty

Cổ phần hạ tầng viễn thông CMC Việt Nam



Hữu dụng

(Dễ truy cập)
Tiện ích

(Sử dụng dễ

dàng)

Chuyên

nghiệp

(Đáng tin cậy)

:  Tiện ích thứba-Giaodiện thân thiệnvới

ngườidùng

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, 

bao gồm tiếng Hàn

▪ SMARTBOOKS™ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (Hàn, Anh, Việt, Trung,

Cam, Nhật, Miến Điện), vì vậy rất dễ dàng sử dụng.

▪ Khả năng tương thích với nhiều loại ngôn ngữ, đặc biệt tiện lợi

phù hợp với Quản lý Hàn Quốc.

Tương thích với dữ

liệu Excel và các

chương trình khác

▪ Khả năng tương thích với dữ liệu Excel và các chương trình khác

trên website một cách dễ dàng và rất được ưa chuộng .

▪ Khả năng nhập và kết xuất dữ liệu bằng Excel và dễ dàng trong

việc quản lý dữ liệu

Giao diện trực quan dễ

sử dụng

▪ Xuất nhập dữ liệu với giao diện trực quan. Chúng tôi cải thiện để

tương thích với nhu cầu người dùng. Vì vậy, tính ứng dụng thực

tiễn của phần mềm rất cao.



Bản dùng thử

https://erp.ssaudit.com

(id: Sun and Shield / pass: - )

▪ Nếu đăng nhập tại đây, bạn có thể kiểm tra trực tiếp cách sử dụng

SMARTBOOKS™.

▪ Chúng tôi hi vọng Quý khách hàng có thể nhìn thấy sự tiện lợi trước khi quyết

định sử dụng.



✓Quy định mới về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

• Tất cả các doanh nghiệp sẽ được yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào

• Để đảm bảo doanh thu thuế

• Tất cả các giao dịch sẽ được thể hiện trên hóa đơn điện tử → Điều này cam kết đảm bảo 

doanh thu thuế và tránh trốn thuế. 

✓Hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng thí điểm cho các công ty nằm từ ngày 1 tháng 11
năm 2018 và được áp dụng chính thức kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.

✓Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, các doanh nghiệp sau đây có thể sử dụng hóa đơn 

điện tử:

• Các công ty sử dụng hóa đơn tự in;

• Các công ty sử dụng hoá đơn in theo thứ tự có thể chuyển sang hóa đơn điện tử;

• Các công ty mới thành lập;

• Các công ty khai thuế điện tử / ngân hàng điện tử có thể chuyển sang hóa đơn điện tử thông qua phần 

mềm kế toán;

• Các công ty thuộc các điều kiện trên theo quy định của pháp luật.

Hóa đơn điện tử:
(NGHỊ ĐỊNH 123/2020/ND-CP, NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP

LUẬT SỐ 38/2019/QH14)



✓Ưu điểm của hóa đơn điện tử: 

✓Đảm bảo thông tin hợp lý và đáng tin cậy trong các giao dịch; 

✓ Thuận tiện vì việc mua hóa đơn giấy cho mỗi giao dịch không còn cần thiết; 

✓ Không cần phải đợi để nhận hóa đơn trực tiếp hoặc gửi qua EMS;

✓ Tuân thủ luật pháp Việt Nam. 

✓Có thể tự in hóa đơn.

✓Cách sử dụng hóa đơn điện tử

✓Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nhận mã xác minh do cơ quan thuế cấp.

✓ Ký hợp đồng với nhà cung cấp hóa đơn điện tử hoặc công ty cung cấp phần mềm kế toán. 

✓Định dạng hóa đơn điện tử: file XML, PDF

✓ Phương thức chuyển hóa đơn điện tử: gửi và nhận qua email, website.

✓Cho phép phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm kế toán S & S Smartbook.

✓S&S:

✓ S & S cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng thông qua sự hợp tác với

VIETTEL - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông lớn nhất Việt Nam.

Triển khai hóa đơn điện tử
(NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP; LUẬT SỐ 38/2019/QH14)



Sử dụng hóa đơn điện tử (E-Invoice)
(Theo thông tư 32/2011/TT-BTC -14/03/2011)

Công ty

(Đơn vị phát hành E-Invoice)

Khách hàng

(Đơn vị nhận E-invoice)

Cá nhân

Công ty

1. Xem

2. Thay đổi

3. Download

4. Ký bằng chữ ký số

5. Gửi trả



E-Invoice được phát hành bởi
Cách phát hành E-Invoice. (VIETTEL)

▪ Nhập thông tin 

khách hàng.
(email bắt buột )

▪ Đăng ký TT 

khách hàng

trên E-Invoice

▪ Kế toán phải

thu/ Bán hàng

(kho)

▪ Nhập hóa đơn

▪ Đăng ký

E-Invoice

▪ VIETTEL tạo hóa

đơn và phát

hành

▪ Xuất ra pdf

▪ File pdf

e-invoice

được gửi qua 

email

Xuất

Smartbook

Kế toán phải thu/ 

Bán hàng (kho)

Smartbook

E-Invoice
VIETTEL Khách hàng

▪ E-Invoice được

tiếp nhận và

đăng ký với

VIETTEL

Phát

hành

Bước 1

Bước 2

Gửi

Xử lý



Bước 1. Đăng ký thông tin khách hàng
▪ Bước 2: Đăng ký danh mục KH trên phân hệ E-

Invoice
▪ Bước 1:  Nhập thông tin khách

hàng (E-mail bắt buột)



Bước 2. Phát hành ▪ Khi người dùng tạo hóa đơn trong phân hệ E-Invoice,

Hóa đơn sẽ tự động gửi vào Email của khách hàng

thông qua hệ thông VIETTEL.

▪ Đảm bảo thuận tiện

thông qua tính đơn

giản và tự động.

▪ Đảm bảo độ tin cậy

dữ liệu thông qua hệ

thống VIETTEL.



Ubiquitous

(Accessible)
Comfortable

(User-friendly)

Professional

(Reliable)

Human Resource Management

Làm những việc nhân

sự tốt hơn

▪ SMARTBOOKS™Nguồn nhân lực – một hệ thống quản trị tính

hiệu quả được dùng để ghi nhận những mục tiêu cá nhân và đưa

vào đánh giá hiệu quả

▪ Hệ thống tính lương cũng là một công cụ kỹ thuật giúp xác thực

hiệu quả việc hoàn thành kế hoạch

Đem đến những giá trị

có thể đo lường

▪ Một phương thức đơn giản để ghi nhận những dữ liệu cảnh báo

nguy kịch thông qua những bộ đo lường và KPIs

▪ Dữ liệu của những hệ thống này sẽ giúp cho việc ra quyết định tốt

hơn và được quan tâm hơn.

Giao diện trực quan dễ

sử dụng

▪ Xuất nhập dữ liệu với giao diện trực quan.  Chúng tôi cải thiện để 

tương thích với nhu cầu người dùng. Vì vậy,  tính ứng dụng thực 

tiễn của phần mềm rất cao.

▪ Phiên bản nền tảng Web sẽ được phát triển tháng 6 2021 có thể

sử dụng mọi lúc, mọi nơi



Phần hành nguồn nhân lực

✓Những lợi ích phần mềm HR SMARTBOOKSTM:

• Xác định được những mục tiêu doanh nghiệp và kết hợp

với năng lực của nhân viên để đạt được mục tiêu đó.

• Tạo ra sự liên kết giữa quản trị nguồn nhân lực và kế hoạch

chiến lược chung của doanh nghiệp.

• Phát triển những năng lực cần thiết từ nội bộ doanh nghiệp

hoặc tuyển dụng.

• Đo lượng, cải thiện và cân nhắc những nguồn lực tiếp tục

phát triển.

• Tập trung những nguồn lực nội bộ để tạo lợi thế cạnh tranh.

• Đã có thể đáp ứng phát triển hiệu quả KPI

• Tiết kiệm nguồn nhân lực nhân sự

• Cung cấp hơn 100 báo cáo



Phê duyệt – Ngân sách

✓Những lợi ích phần mềm phê duyệt

SMARTBOOKSTM:

• Kỳ vọng có thể thiết kế quy trình bởi người không nắm

chuyên

• Ghi nhận hiệu quả quy trình phê duyệt

• Kiểm tra tính xác thực của các đơn đặt hàng.

• Giao diện thân thiện hướng đến sự đơn giản và hiệu quả.

✓Những lợi ích phần mềm quản lý ngân sách

SMARTBOOKSTM:

• Có phương thức sử dụng để quản lý tiền.

• Có một kỹ thuật quản lý so sánh giữa kết quả thực tế và

ngân sách

• Giúp nhà quản lý có thể điều hành nhiều phần hành trong

doanh nghiệp.

• Thúc đẩy sự quản trị theo hướng hoạch định mục tiêu



&

Dịch vụ Bản quyền

Web-based

SMARTBOOK 

Phần mềm Kế toán

▪ Local: 1.000 USD

▪ Local + Web: 1.200 USD

▪ Bảo trì: miễn phí 1 năm, $360/Năm

▪ Đào tạo: 1.000.000 VND/Ngày

E-Invoice
▪ Thiết kế, Cài đặt & Đăng ký

▪ Một lần : 300 USD

▪ Khi sử dụng SMARTBOOKS, Chúng tôi hỗ trợ chuyển dữ liệu với chi phí thấp nhất.

▪ E-Invoice được liên kết với VIETTEL, một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất tại Việt nam.

Triển khai

Khác
▪ Thêm tùy chỉnh báo cáo mới, chức năng mới: 

Liên hệ với chúng tôi

Quản trị nhân sự

▪ ~ 300 nv: 3.000 USD (Bản chuẩn)

▪ ~ 500 nv: 4.000 USD (Bản chuẩn)

▪ Bảo trì: miễn phí 1 năm, 15%/Năm

▪ Hơn 500 nv: giá cạnh tranh

▪ Quản lý tính làm ngoài giờ có thể tùy chỉnh



Thông tin liên lạc

HCMC Head Office

Lầu 08, tòa nhà Yoco, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tel :  +84(28) 3910.4996 / 4997

Fax:  +84(28) 3910.4998

Hanoi Branch

7fl, Vinaconex 9 Building, Phạm Hùng St, Me 

Tri Ward, District Tu Liem, Tp. Hanoi 

Tel :  +84(24) 6251.2199

Fax:  +84(24) 6251.2201

Giám đốc

JUN SEOK LEE
▪ Mobile : +84. 91. 589. 2278 
▪ E-mail : samuel230@hanmail.net

✓ HCMC

Tổng Giám Đốc

SAM HAN LEE

▪ Mobile : +84. 91. 377. 2279
▪ E-mail : samuel230@hanmail.net

✓ CEO

GĐ chi nhánh
MYUNGJOO HWANG

▪ Mobile : +84. 91. 979. 2098
▪ E-mail : samuel230@hanmail.net

✓ Hanoi

Mr. Phan Xuan Truong
▪ Mobile : +84. 90. 438. 3865 
▪ E-mail : truong.px@ssaudit.com

✓ HCMC IT 
Manager

Mr. Luong Tran Tien
▪ Mobile : +84. 98. 331. 6784 
▪ E-mail : tien.lt@ssaudit.com

✓ HCMC IT 
Consultant

Mr. Nguyen Dinh
Vuong Hoang

▪ Mobile : +84. 34. 980. 0354
▪ E-mail : hoang.ndv@ssaudit.com

✓ HN IT 
Consultant

Mr. Nguyen Hoang 
Giang

▪ Mobile : +84. 98. 749. 0581
▪ E-mail : giang.nh@ssaudit.com

✓ HN IT 
Manager



SMARTBOOKS™ Danh sách khách hàng (VP Hồ Chí Minh)Phụ Lục

HCMC Client CHEIL GRIDING HAN MEN IS VIETNAM LOTTE CORP. PROS TRAN SUNG JU

ATOMY CSPI HYUNDAI MOTOR IN TEC
LINDEN

INVESTMENT
SHINJIN CORP. SURE DENT VINA

AXIS CTC VINA
HWACHEON 

MACHINARY
INAH VINA LTS VINA S&K SNOW CORP.

BACARDI DAEYUN GBFMS SEA INZI VINA MAX LOGISTICS SAMHWAN VINA TEX VIETNAM

BCP TECH DK VINA GEM&CO JK VINA MYUNG SUNG SEJUNG TK P&S VINA

BNX DLHI VIETNAM GTL JOON WOO LABEL MAGNON SEMI TAE IN TRADING

BOKWANG DONG HWA GIBAEK SPORT JSP TECH MJ ARGI SEOWON VN TOP CLASS

BO VIET FORKLIFT EUNDAN GFN VIETNAM
JSI VINA

(Taekwang Corp.)
MINTIT SK ENERGY TRINOX

CMC CORP.
ELON VIETNAM GLORYTEX

JUNO 

COLLECTION
NAVER CORP. SOMANG WAVE ASEAN

CHANG DAE
HUMASIS GUSAN KNK SAIGON PYUNGAN VINA SUDA WEDDING BOOK

CHONG KUN 

DANG HEAVEN TREE GS NEOTEK KT CORP. PLAY AUTO SUNG A WOOYANG CORP.



SMARTBOOKS™ Danh sách Khách Hàng (VP Hà Nội)Phụ Lục

Hanoi Client BOSUNG ENG DOOSUN
GG HAI 

DUONG
HNJ VIETNAM KOSCA NEW FLEX SDSV

VINA KI 

GLOBAL

ABCO CAP GLOBAL
DOOSUNG 

MOTOR

GLOBAL AL 

TEC

HOSUNG 

INTERNATIONAL

KOVINA 

NET
NI FLEX SET VINA VINA KOREA

AJU RENTAL CH FLEX DS GLOBAL G-MAX
IVORY THANH 

HOA

KR 

VIETNAM
NPI SEYANG VINASIA FOOD

ALIM CORP. CN PLUS
ECOS 

ELECTRONIC
GOSHEN IVORY THAI BINH LEENO ST OSUNG VINA SNET XAVIS TECH

AMO TECH CUBE TAG EL TS VINA GRAND PLAZA JC TECHNOLOGY LISAL PHOENIX SNS VINA YG TECH

AOT VINA
DAEGUN 

DAEGUN
E-LITECOM GSR VINA JEIL C&C

LOTTE 

DUTY FREE
SAM HYUN SUHIL VINA YG-1

ASEA

DAERYUN

DAWOO 

APPAREL
EMTEC VINA HA HAE

KAI 

INTERNATIONAL

MAX 

LOGISTICS
SAM OH VINA SUP VINA

YOUNG 

DIECATING

ASIA

PRECISION
DAWOO STC ENTER B-NB HAIVINA KF VINA MAZARS

SANG-A 

FRONTEC

TAESEUNG 

VINA
YOUNGJIN

AUTOCON DK I&D VINA EXT VINA HANA KOVI KIDO VINH MIRTEC SANGWOO THO LOC YOUNG IN

BAEKJE GALBI
DONGSUNG 

VINA
FELIX HANARO TNS KIMS CLINC MYUNGJIN SD CHEMICAL THO XUAN GRAND VEGAS

BN TECH DONGYANG ST FINE MS HBS TECH KIMS TECH NAMDONG SDS VINA USCOM PULMUONE


