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GIỚI THIỆU CHUNG 
 

Phần mềm kế toán Smartbooks bao gồm 13 phân hệ chính: Kế toán tổng hợp (GL), kế 

toán phải trả (AP), kế toán phải thu (AR), kế toán tiền mặt (CA), tài sản cố định (FA), 

quản lý kho (IN), Hóa đơn bán hàng, Đặt mua (PO), Đặt bán (SO), Hóa đơn điện tử 

(EInvoice), Thông tin chung, Tiện ích và Cài đặt chung. 

Kế toán tổng hợp: Người sử dụng có thể thiết lập, nhập liệu thông tin tài khoản, bút toán 

kết chuyển và kết xuất báo cáo tài chính.  

Kế toán phải trả: Module này cho phép hạch toán các khoản phải thu và theo dõi công nợ 

thanh toán với nhà cung cấp.   

Kế toán phải thu: Module này cho phép hạch toán các khoản phải trả và theo dõi công nợ 

thanh toán với khách hàng. 

Kế toán tiền mặt: Module này cho phép theo dõi tiền vào tiền ra. 

Tài sản cố định: Module này cho phép theo dõi tài sản và các khoản chi phí trả trước 

Quản lý kho: Module này cho phép theo dõi nhập xuất tồn, tính giá thành, tính giá vốn 

hàng bán. 

Hóa đơn bán hàng: Dùng để tự in hóa đơn GTGT nếu doanh nghiệp đăng ký tự in hóa 

đơn. 

Đặt mua: Cho phép người dùng có thể quản lý nguyên vật liệu cần đặt mua, đã mua, còn 

phải mua. 

Đặt bán: Cho phép người dung quản lý các đơn hàng của khách hàng đặt làm, đã hoàn 

thành và giao, còn phải giao. 

Hóa đơn điện tử: Dùng để nhập hóa đơn bán hàng, phát hành hóa đơn tự động 

Thông tin chung: Cho phép người dung tạo các danh mục như loại thuế suất, tỷ giá, nhập 

số dư đầu kỳ, quyền truy cập tài khoản, thời hạn thanh toán, … 

Tiện ích: Dùng để kiểm tra các hóa đơn làm sai, ghi trùng. Sắp xếp lại số chứng từ theo 

thứ tự. 

Cài đặt chung: Dùng để cài đặt một số thông tin chung như: Cấu hình hệ thống, quyền 

truy cập phân hệ, Đổi mật khẩu, Thông tin công ty, Màn hình truy cập, Quyền truy cập 

form... 

  



I. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP (GENERAL LEDGER) 

Kế toán sổ cái tổng hợp (viết tắt là GL) là phân hệ chủ đạo trong bất kỳ một công 

tác ghi sổ kế toán tài khoản trong Phần mềm này. Tất cả các giao dịch mà người sử 

dụng nhập vào hệ thống tài khoản tiền phải thu, tài khoản tiền phải trả, tài sản cố 

định đều sẽ được ghi kết vào sổ cái (sẽ được ghi hình thức sổ theo dõi). Từ chương 

trình này, người sử dụng có thể thiết lập, nhập liệu thông tin tài khoản, bút toán kết 

chuyển và kết xuất báo cáo tài chính.  

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy của phân hệ GL bao gồm 5 phân mục: 

Phân hệ cài đặt, thiết lập, Phân hệ nhập dữ liệu, Phân hệ xử lý dữ liệu, Phân 

hệ kết xuất báo cáo 

 

 

1. Thiết lập tài khoản, bút toán kết chuyển (Set up): 

Phân hệ Set up gồm 4 khoản mục: 

a) Danh mục tài khoản: 

Phần mềm Smartbook sẽ cung cấp sẵn danh mục hệ thống tài khoản kế toán chính theo quy 

định của Thông tư số 200/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014. 

Smartbook còn cho phép người sử dụng thiết lập thêm tài khoản cấp 2, cấp 3… (tối đa là 

cấp 5) dựa trên danh mục tài khoản chính. 



 

Hướng dẫn tạo tài khoản: 

- Mục Mã tài khoản: Nhập mã tài khoản thứ cấp. (*) 

Lưu ý: Smartbook mặc định mã tài khoản là 5 chữ số. 

- Tên tài khoản (VN): Nhập diễn giải tài khoản bằng tiếng Việt. 

- Tên tài khoản (EN): Nhập diễn giải tài khoản bằng tiếng Anh. 

- Tên tài khoản (KR): Nhập diễn giải tài khoản bằng tiếng Hàn Quốc. 

- Loại tài khoản: Chọn loại tài khoản theo tính năng 

+   Tài sản (Asset) 

+   Nợ phải trả (Liability) 

+   Doanh thu (Income) 

+   Expense (Chi phí) 

- Nhóm TK: Chọn nhóm Tài khoản chính (3 chữ số đầu) 

- Trạng thái: thiết lập tình trạng Tài khoản: 

+ Đang hoạt động (Active) 

+ Không hoạt động (Inactive) 

- Chọn Save để lưu Tài khoản vừa thiết lập. 

- Chọn New để tạo Tài khoản mới. 

- Chọn Close để đóng cửa sổ nhập. 

Phần thiết lập danh mục cho phép xóa bỏ Tài khoản đã thiết lập: 

- Nhấp vào Tài khoản cần xóa. 

- Nhấn nút Delete. 

Lưu ý: Việc thiết lập danh mục tài khoản ảnh hưởng trực tiếp đến sổ tổng hợp, chi tiết và 

Báo cáo tài chính nên người sử dụng cần xem xét kỹ trước khi xoá tài khoản. Nếu đã tạo 



các nghiệp vụ hạch toán liên quan đến tài khoản cần xóa sẻ ảnh hưởng đến tính chính xác 

của các báo cáo. 

b) Danh mục nhóm tài khoản: 

Smartbook cung cấp sẵn danh mục nhóm tài khoản cấp 1 và cấp 2 theo thông tư số 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.  

Người sử dụng có thể thiết lập thêm nhóm tài khoản cấp 1 và cấp 2 sau khi được Bộ Tài 

Chính chấp thuận. 

 

Hướng dẫn tạo nhóm tài khoản: 

- Mã nhóm: Nhập mã Tài khoản cấp 1 cần tạo. 

- Tên nhóm (VN): Diễn giải tiếng Việt. 

- Tên nhóm (EN): Diễn giải tiếng Anh. 

- Tên nhóm (KR): Diễn giản tiếng Hàn Quốc. 

- Chọn Save để lưu Tài khoản vừa thiết lập. 

- Chọn New để tạo Tài khoản mới. 

- Chọn Close để đóng cửa sổ nhập. 

c) Thiết lập Bảng cân đối kế toán: 

Smartbook thiết lập sẵn những khoản mục sẽ thể hiện trên Bảng Cân Đối Kế Toán (BCĐKT) 

theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. 

Người sử dụng có thể lược bỏ những khoản mục không cần thiết trên BCĐKT bằng cách 

nhấp vào ô chọn. 

Bước 1: thiết lập các thông tin: code, diễn giải (VN, EN, KR), IsTotal(là code tổng), 

InActive(có được hiện lên trên BS hay ko) 



 

 

Bước 2: Chỉ định các số dư tài khoản theo những code trên BS 

- BalType: có 2 loại D va C  

D: Số dư bên Nợ 

C: Số dư bên Có 

- Acct: nhấn F3 để chọn tài khoản 

- AmtType: số dư được tính trên BS là số - hay + 

- Code: Code của BS 

- BegAmt, EndAmt: số dư đầu kì, cuối kì của lần mở BS cuối cùng (có thể dùng để kiểm 

tra dữ liệu) 

 

 

 



Bước 3: Thiết lập các Code BS con lên các Code BS cao hơn 

 

 

Bước 4: Thiết lập các Code BS tổng lên các Code BS Tổng cao nhất(các Code này không 

có số dư từ tài khoản) 

 

d)  Khai báo bút toán kết chuyển số dư tài khoản: 

Chức năng này giúp người sử dụng có thể thiết lập phương thức kết chuyển tự động cuối 

kỳ. 



 

 

Hướng dẫn thiết lập: 

- Acct: Nhập TK nguồn (Nhấn F3 chọn TK hoặc nhập trực tiếp) 

- AmtType: Phương thức kết chuyển số dư của TK nguồn 

+ C: ghi nhận Có (credit) của TK nguồn 

+ D: ghi nhận Nợ (debit) của TK nguồn 

- StepCode: Các bước kết chuyển (ví dụ từ TK loại 5, 6, 7, 8 sang 911 là bước 1 và từ 911 

kết chuyển sang 4212 sẽ là bước thứ 2) 

2. Nhập dữ liệu (Input): 

Phân hệ GL cho phép người sử dụng có thể nhập trực tiếp bút toán tổng hợp (Journal 

Ledger) hoặc những nghiệp vụ đặc thù khác. 

 

 



Hướng dẫn nhập dữ liệu: 

Phần thông tin bút toán: 

- Phân hệ: GL: Kế toán tổng hợp 

- Số lô: Để trống, chương trình sẽ tự động mặc định số thứ tự cho bút toán. (Nhấn F3 để 

xem lại các bút toán đã nhập) 

- Ngày chứng từ: Bắt buộc phải thuộc kỳ kế toán 

- Số chứng từ: Được phần mềm lấy tự động 

- Trạng thái, cách xử lý: Luôn luôn là chế độ hold 

- Tháng kế toán: Chọn kỳ kế toán ghi sổ  

(ví dụ ghi sổ tháng 06 năm 2015: 06-2015)  

- Diễn giải (VN): Nội dung nghiệp vụ tiếng Việt 

- Diễn giải (EN): Nội dung nghiệp vụ tiếng Anh 

- Diễn giải (KR): Nội dung nghiệp vụ tiếng Hàn 

Phần hạch toán: 

- Tài khoản Nợ: Nhấn F3 chọn tài khoản cần nhập 

- Tài khoản Có: Nhấn F3 chọn tài khoản cần nhập 

- Loại tiền: Chọn loại tiền (VNĐ, USD, KOR…) 

- Tỷ giá: Nhập tỷ giá hạch toán nếu loại tiền khác VNĐ. 

- Tiền: Nhập số tiền VND hoặc ngoại tệ nếu khác VND 

- Tiền sau quy đổi: Bằng số tiền VND hoặc bằng ngoại tệ nhân với tỷ giá. Phần mềm 

tự tính. 

- Diễn giải (VN), (EN) và (KR): Tự động xuất hiện theo diễn giải của phần thông tin 

nghiệp vụ. Người sử dụng có thể thay đổi diễn giải chi tiết bằng cách nhập trực tiếp. 

- Mã nhân viên, mã nhà cung cấp, mã khách hàng: Người sử dụng không tự nhập mà 

phải nhấn F3 để chọn mã tương ứng đã thiết lập tại: 

+ Danh mục nhân viên (phân hệ Kế toán tiền mặt) 

+ Danh mục nhà cung cấp (phân hệ Kế toán phải trả) 

+ Danh mục khách hàng (phân hệ Kế toán phải thu) 

- Số hóa đơn, ngày hóa đơn: Người sử dụng phải nhập số hóa đơn và ngày hóa đơn 

(nếu có) để phần mềm có thể chạy lên bảng kê thuế GTGT mua vào hoặc bán ra tương 

ứng. 

  



3. Xử lý dữ liệu (Proccess): 

a) Kết chuyển lên sổ: 

 

Cuối năm, kế toán tổng hợp sẽ kết chuyển tất cả số dư tài khoản sang năm kế tiếp. 

Chọn từ ngày đầu năm đến ngày cuối năm 

Chọn xem in ra lệnh kết chuyển. 

b) Điều chỉnh chứng từ (Un-release Batch): 

Chức năng này giúp người sử dụng có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu (Hold) cho 

những bút toán đã khóa (Post/Release). 

 

Hướng dẫn: 

- Module: Chọn phân hệ kế toán cần un-release 

+ GL: Kế toán tổng hợp 

+ AP: Kế toán phải trả 



+ AR: Kế toán phải thu 

+ CA: Kế toán tiền mặt 

+ IN: Kế toán hàng tồn kho 

+ FA: Kế toán Tài sản cố định. Trong phân hệ này thì có FA depreciation, FA allocation, 

… 

 

- Tháng kế toán: Chọn kỳ kế toán và nhấn nút tải sẽ hiện ra danh sách các bút toán đã 

khóa sổ. 

- Phần lưới của cửa sổ sẽ thể hiện những bút toán đã hạch toán trong kỳ kế toán đã khóa. 

- Chọn bút toán cần un-release. 

- Chọn thực thi để ra lệnh. 

c) Chi tiết hạch toán (Inquiry): 

Phân hệ Inquiry giúp người sử dụng có thể kiểm tra, xem xét các nghiệp vụ, bút toán trước 

hoặc sau khi release. 

 



Chọn từ ngày … đến ngày 

Chọn xuất ra excel hoặc xem để thực thi. 

 

Hướng dẫn: 

Người sử dụng có thể lọc bút toán thông qua: 

Nhập dấu “*” để chọn lọc tương đối 

- Module: Phân hệ kế toán (GL, CA, FA, AP, AR, FA…) 

- BatNbr: Số Batch của bút toán 

- Period: Kỳ kế toán (VD: 012009 là tháng 01 năm 2009) 

- RefNbr: Số chứng từ 

- Trandate: Ngày lập ghi sổ 

- Status: Trạng thái chứng từ (P: Post, H: Hold) 

- CuryID: Đơn vị tiền tệ 

- CurryRate: Tỷ giá 

- Acct: Tài khoản 

- AcctRef: Tài khoản đối ứng 

- Amount: Tổng số tiền 

Tương tự với: TransDescr, VenID, CustID, TranType, TransDescrEN. 

4. Kết xuất Báo cáo (Reports): 

Sau khi thực hiện kết chuyển bút toán, người sử dụng sẽ kết xuất Báo cáo: 

 

 

 



 

 

a) Bảng cân đối phát sinh (Trial Balance): 

 

- Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày…Đến ngày…) 

- Chọn đơn vị tiền tệ cần thể hiện (Currency ID) 

- Chọn xuất excel nếu muốn xuất ra 1 file excel hoàn chỉnh.  

- Chọn xem trước nếu muốn xem trước khi in.  

- Chọn xem in nếu muốn in trực tiếp. 

- Chọ đóng để thoát. 

b) Sổ cái tổng hợp (Ledger Account Listing Sumary Report) 

 

- Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày…Đến ngày…) 

- Chọn đơn vị tiền tệ cần thể hiện (Currency ID) 



- Chọn loại tài khoản cần kết xuất (Option) 

+ All (tất cả) 

+ Account (nhấn F3 để chọn tài khoản) 

- Chọn xem để kiểm tra báo cáo trước khi in. 

- Chọn đóng nếu muốn thoát. 

c) Sổ cái chi tiết (Ledger Account Listing Detail Report) 

 

- Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày…Đến ngày…) 

- Chọn đơn vị tiền tệ cần thể hiện (Currency ID) 

- Chọn loại tài khoản cần kết xuất (Option) 

+ All (tất cả) 

+ Account (nhấn F3 để chọn tài khoản) 

- Chọn xem để kiểm tra báo cáo trước khi in. 

- Chọn đóng nếu muốn thoát 

  



d) Bảng cân đối kế toán (Balance sheet): 

 

- Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày…Đến ngày…) 

- Chọn kết xuất excel nếu muốn kết xuất ra file excel. 

- Chọn xem trước để kiểm tra báo cáo trước khi in. 

- Chọn xem in để in báo cáo. 

e) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income Statement): 

 

- Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày ... Đến ngày ...) 

- Chọn kết xuất ra excel nếu muốn kết xuất ra file excel. 

- Chọn xem trước để kiểm tra báo cáo trước khi in. 

- Chọn xem in để in và xem báo cáo. 

 

  



f)   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow): 

 

- Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày ... Đến ngày ...) 

- Chọn xem in để in và xem báo cáo. 

 

g) Danh sách tài khoản (Chart of Account): 

 

- Chọn Print để in danh sách tài khoản đã thiết lập 

- Chọn kết xuất nếu muốn kết xuất danh sách tài khoản ra excel. 

  



h) Bảng cân đối phát sinh theo ngày (Daily Trial Balance): 

 

- Chọn khoảng thời gian cần kết xuất (Từ ngày ... Đến ngày ...) 

- Chọn xem in để in và xem báo cáo. 

 

 

i)    Bảng kê chi phí sản xuất (Particulars of Manufacturing Cost Statement): 

- Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày ... Đến ngày ...) 

- Chọn in để in và xem báo cáo. 

 
  



j)    Bảng kê chi phí ngoài sản xuất (Non-Manufacturing Cost Statement): 

- Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày ... Đến ngày ...) 

- Chọn xem in để in và xem báo cáo. 

 

 

k) Sổ nhật ký chung (General Journal) 

- Chọn kỳ kế toán cần kết xuất (Từ ngày ... Đến ngày ...) 

- Chọn xem in để in và xem báo cáo. 

 

l)    In phiếu hạch toán 

- Chọn kỳ kế toán cần in phiếu hạch toán (Từ ngày ... Đến ngày ...) 

- Chọn xem in để in và xem báo cáo. 



 

m) Bảng kê chi tiết chi phí sản xuất 

- Chọn kỳ kế toán hiện tại cần kết xuất (Từ ngày ... Đến ngày ...) 

- Chọn kỳ so sánh để so sánh (Từ ngày ... Đến ngày ...) 

- Chọn xem in để in và xem báo cáo. 

 

n) Bảng kê chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh 

- Chọn kỳ kế toán hiện tại cần kết xuất (Từ ngày ... Đến ngày ...) 

- Chọn kỳ so sánh để so sánh (Từ ngày ... Đến ngày ...) 

- Chọn xem in để in và xem báo cáo. 



 

o) In phiếu chi 

- Chọn từ ngày … đến ngày… 

- Chọn xem in để in và xem. 

 

p) In phiếu thu 

- Chọn từ ngày … đến ngày… 

- Chọn xem in để in và xem. 



 

 

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ – ACCOUNT PAYABLE 

 

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy của phân hệ AP bao gồm 5 phân mục: 

- Phân hệ cài đặt: Danh mục nhà cung cấp 

- Phân hệ nhập dữ liệu (Input): Hóa đơn nhà cung cấp 

- Phân hệ xử lý dữ liệu (Proccess): Xử lý nhiều chứng từ 

- Phân hệ chi tiết hạch toán (Inquiry): Chi tiết hạch toán phải trả 

- Phân hệ kết xuất báo cáo (Reports) 

1. Danh mục nhà cung cấp 



 

Tạo danh mục nhà cung cấp bao gồm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp. Có 3 phân hệ: 

- Nhà cung cấp: Nhập địa chỉ, mã số thuế của nhà cung cấp 

- Mặc định: Chọn thời hạn thanh toán, thuế suất, tài khoản công nợ, tài khoản ứng trước, 

loại tiền sử dụng, tỷ giá quy đổi nếu là ngoại tệ. 

- Thông tin khác: Dùng để nhập số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, số điện thoại, số 

fax. 

Sau khi nhập xong nhấn save. Nếu muốn tạo tên nhà cung cấp khác thì chọn tạo mới. 

2. Nhập liệu: Hóa đơn nhà cung cấp 

- Những hóa đơn có theo dõi nhập xuất tồn thì nhập ở phân hệ quản lý kho. Khi xử lý thì 

sẽ link qua phân hệ phải trả. 

-  Hóa đơn cho các khoản nguyên liệu, vật tư và chi phí dịch vụ khác (như chi phí điện, 

nước, điện thoại, thuê nhà, …) mà treo công nợ thì: Các hóa đơn này sẽ được nhập trong 

module Account Payables 

 



SmartBooks gọi một hóa đơn do nhà cung cấp gởi đến là một Voucher. Như vậy vào lúc 

nhận được hóa đơn này kế toán thực hiện ghi tăng công nợ phải trả bằng cách lập một 

Voucher trong màn hình Voucher and Adjustment Entry. Một khi Voucher đã được lập mà 

có sai sót về số lượng, giá trị thì cách duy nhất để sửa là lập điều chỉnh (Debit hoặc Credit 

Adjustment). 

SmartBooks xem điều chỉnh tăng (Credit Adjustment) như một Voucher. Tuy nhiên một 

điều chỉnh giảm (Debit Adjustment) sau khi tạo ra cần được gắn với một Voucher cụ thể. 

Khi thanh toán cho nhà cung cấp, kế toán lập phiếu chi trong module Account Payables 

qua màn hình Manual Check Entry, đồng thời thực hiện gắn khoản thanh toán này cho từng 

hóa đơn cụ thể (trường hợp thanh toán một lần cho nhiều hóa đơn). 

Chi tiết quy trình xử lý hóa đơn từ nhà cung cấp 

Trong Form nhập dữ liệu thường gồm 2 phần: 

Phần Tổng hợp: Những thông tin chung của hóa đơn và thường nằm phía trên. 

- Số Lô.: Để trống, chương trình sẽ tự sinh ra số này. 

- Kỳ kế toán:(ví dụ hóa đơn của tháng 7 năm 2015: 07-2015) Số tháng, phát sinh 

- Số Chứng từ: Nhập số chứng từ. 

- Ngày Chứng từ: phải nằm trong kỳ kế toán. 

- Loại Chứng từ: chọn Voucher. 

- Nhà Cung Cấp: Nhấn F3 để chọn nhà cung cấp. 

- Diễn giải (VN - EN): Nhập diễn giải  

- Số đơn đặt hàng: (nhập số đơn đặt hàn.g nếu có) 

- Ngày thanh toán: Chọn ngày thanh toán. 

- Thời hạn thanh toán: Nhấn F3 để chọn. 

- Tài khoản công nợ: Nhấn F3 để chọn. 

Phần Chi tiết: những thông tin chi tiết của hóa đơn, mỗi chi tiết là 1 dòng trong lưới 

- Account: Nhấn F3 để chọn tài khoản chi phí 

- Loại tiền: Chọn loại tiền thanh toán 

- Tỷ giá Quy đổi: Nhập tỷ giá Loại Tiền thanh toán so với VND 

- Ví dụ: Loại tiền USD, tỉ giá thời điểm hóa đơn là 21500: nhập 21500 

- Nếu Loại tiền là VND: Tỉ giá là 1 

- Thành tiền: Gõ số tiền trước thuế hoặc tiền ngoại tệ 

- Thành tiền sau quy đổi: Là số tiền sau khi nhân với tỷ giá 

- Thuế suất: Nhần F3 để chọn loại thuế suất tương ứng. 

- Tiền thuế là tiền thuế thực tế phát sinh. Tiền thuế sau quy đổi là tiền thuế sau khi nhân 

với (tỷ giá nếu có). 



- Diễn giải(VN - EN): Sẽ tự động lấy diễn giải đã nhập ở phần tổng hợp ở trên  

- Nhập số hóa đơn 

- Nhập ngày hóa đơn 

 

3. Xử lý nhiều chứng từ: 

 

Phân hệ này dùng để khóa các bút toán công nợ đã hạch toán và kết chuyển lên sổ.    

4.  Chi tiết hạch toán phải trả 

 

- Chọn từ ngày … đến ngày…. 

- Chọn phân hệ tổng hợp hoặc chi tiết để xem 

- Chọn xem. 

 

 



5)  Báo cáo (Reports): 

- Sổ chi tiết thanh toán nhà cung cấp 

 

Chọn từ ngày … đến ngày… 

Chọn VND-USD nếu muốn xem 2 loại đơn vị tính 

Chọn loại tiền 

Chọn 331 hoặc 338 

Chọn tất cả nhà cung cấp hoặc theo từng nhà cung cấp 

Chọn xem in nếu muốn xem báo cáo. Chọn xuất ra excel nếu muốn xuất ra file excel. 

- Sổ tổng hợp thanh toán nhà cung cấp 

 

Tương tự như sổ chi tiết phải trả 

 



- Sổ tổng hợp tài khoản 331-338 

 

Tương tự như sổ chi tiết phải trả 

- Danh sách nhà cung cấp 

 

Chọn in hoặc kết xuất theo yêu cầu. 

- Bảng kê thuế GTGT hóa đơn mua vào 

 



Chọn từ ngày … đến ngày… 

Chọn kết xuất ra excel nếu muốn kết xuất. 

Chọn xem in nếu muốn in và xem báo cáo. 

- In phiếu hạch toán 

 

 

- Báo cáo công nợ quá hạn phải trả 

 

 

 

 

 

 



- Báo cáo tuổi nợ phải trả 

 

 

III. QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG NỢ PHẢI THU – ACCOUNT 

RECEIVABLE 

 

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy của phân hệ AR bao gồm 5 phân mục: 

- Phân hệ cài đặt: Danh mục khách hàng 

- Phân hệ nhập dữ liệu (Input): Khoản phải thu 

- Phân hệ xử lý dữ liệu (Proccess): Xử lý nhiều chứng từ 

- Phân hệ chi tiết hạch toán (Inquiry): Chi tiết hạch toán phải thu 

- Phân hệ kết xuất báo cáo (Reports). 

1.  Danh mục khách hàng 



 

Tạo danh mục khách hàng bao gồm mã khách hàng, tên khách hàng. Có 3 phân hệ: 

a. Thông tin khách hàng: Nhập địa chỉ, mã số thuế của khách hàng. 

b. Mặc định: Chọn loại tiền giao dịch, tỷ giá quy đổi (nếu có), tài khoản phải 

thu, tài khoản doanh thu, tài khoản trả trước, thời hạn thanh toán, thuế suất. 

c. Thông tin khác: Dùng để nhập số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, số 

điện thoại, số fax. 

2. Khoản phải thu: 

- Những hóa đơn bán hàng nếu có theo dõi kho thì phải nhập ở phân hệ quản lý kho – phần 

bán hàng. Sau khi nhập và xử lý thì sẽ link qua kế toán phải thu 

- Những hóa đơn bán hàng dịch vụ, không theo dõi kho thì nhập trực tiếp trên phân hệ 

khoản phải thu 

 

 



Một hóa đơn bán hàng được thực hiện thông qua module Ar. Các chứng từ trong module 

Ar gồm có: 

Phần Tổng Hợp: 

a. Batch No: Để trống, chương trình sẽ tự phát sinh 

b. Kỳ kế toán:(ví dụ hóa đơn của tháng 7 năm 2015: 07-2015) Số tháng phát sinh 

c. Số Chứng từ: Nhập số chứng từ. 

d. Ngày Chứng từ: Nhập ngày phát sinh chứng từ (phải nằm trong kỳ kế toán) 

e. Loại Chứng từ: Chọn là Invoice 

f. Số Hóa đơn.: Số Sêri trên hóa đơn phát hành 

g. Khách hàng: Nhấn F3 để chọn mã khách hàng 

h. Loại tiền, Tỷ giá quy đổi: tùy theo loại tiền sẽ có tỷ giá đối với VND 

i. Số đơn bán hàng: Số phiếu bán hàng. 

j. Thời hạn thanh toán: Nhấn F3 để chọn thời hạn thanh toán 

k. Tài khoản công nợ: Nhấn F3 để chọn tài khoản công nợ 

l. Diễn giải (VN-EN): Nhập diễn giải cho hóa đơn 

Phần Chi tiết 

m. Tài khoản: nhấn F3 để chọn tài khoản chi phí từ danh mục tài khoản 

n. Diễn giải (VN-EN): Nhập diễn giải cho nghiệp vụ 

o. Mã vật tư: Nhấn F3 để chọn thành phẩm xuất bán (nếu có) 

p. Quantity: Nhập số lượng thành phẩm 

q. Unit Price: Nhập đơn giá 

r. Amount: Nhập số tiền hóa đơn 

s. VAT Code: Nhấn F3 để chọn loại VAT 

t. Nhấn nút Save để ghi nhận thông tin hóa đơn của khách hàng 

a. Nợ: TK phải thu của khách hàng – 131 

b. Có: TK doanh thu (TK tương ứng ở màn hình lưới) 

 

 

 

 

 

 



3. Xử lý nhiều chứng từ: 

 

Phân hệ này dùng để khóa các bút toán công nợ phải thu đã hạch toán và kết chuyển lên 

sổ. 

4. Chi tiết hạch toán khoản phải thu: 

 

Chọn từ ngày … đến ngày 

Chọn tổng hợp 

Chọn xem thì sẽ hiện ra bảng chi tiết như trên. 

5. Báo cáo (Reports): 

Báo cáo ở phân hệ kế toán phải thu gồm các phần sau: 

a. Sổ chi tiết thanh toán người mua 



 

Chọn từ ngày … đến ngày… 

Click vào VND-USD nếu muốn xem chi tiết 2 loại đồng tiền VND và ngoại tệ. 

Chọn loại tiền. 

Chọn 131 hoặc 138. 

Chọn tổng hợp hoặc chi tiết. 

Sau đó bấm xem in để xem, in, kết xuất báo cáo. 

b. Số dư tài khoản 131 – 138 

 

Chọn từ ngày … đến ngày… 

Chọn loại tiền. 

Chọn loại tài khoản. 

Nhấn xem in để xem, in, kết xuất báo cáo. 



c. Danh sách khách hàng 

 

d. Bảng kê thuế GTGT hóa đơn bán ra 

 

e. In phiếu hạch toán 

 



f. Báo cáo công nợ đến hạn phải thu 

 

g. Báo cáo tuổi nợ phải thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. QUẢN LÝ TIỀN MẶT VỚI MODULE KẾ TOÁN TIỀN MẶT (CA) 

 

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy của phân hệ CA bao gồm 5 phân mục: 

- Phân hệ cài đặt: Danh mục bộ phận, chức vụ, nhân viên. 

- Phân hệ nhập dữ liệu (Input): Chi tiền mặt, thu tiền mặt, chi ngân hàng, thu ngân 

hang. 

- Phân hệ xử lý (Process) 

- Phân hệ truy vấn (Inquiry) 

- Phân hệ kết xuất báo cáo (Reports) 

1. Phân hệ cài đặt: 

- Danh mục bộ phận 

  

 



Danh mục bộ phận dùng để phân chia từng bộ phận của doanh nghiệp theo sơ đồ quản lý. 

Chọn tạo mới để nhập mã bộ phận, tên bộ phận tiếng Việt và tên bộ phận bằng tiếng Anh 

sau đó nhấn lưu. 

- Danh mục chức vụ 

 

Danh mục chức vụ dùng để phân chia cấp bậc, chức vụ trong doanh nghiệp. 

Chọn tạo mới để nhập mã chức vụ, tên chức vụ bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh sau đó 

nhấn lưu. 

- Danh mục nhân viên 

 

Danh mục nhân viên dùng để chi tiết những nhân viên thường nhận thu, chi tiền mặt, tiền 

ngân hàng của doanh nghiệp. 

Chọn tạo mới để nhập danh mục nhân viên gồm mã nhân viên, tên nhân 

viên. Bộ phận và chức vụ thì nhấn F3 để chọn (do đã nhập ở phân hệ trên). 

Nhập số điện thoại, địa chỉ (nếu có) rồi nhấn lưu. 



2. Phân hệ nhập liệu 

- Hạch toán thu, chi tiền: 

Quản lý tiền mặt được thực hiện thông qua module Kế toán tiền mặt. Tất cả các nghiệp vụ 

liện quan đến tiền mặt trong phạm vi doanh nghiệp đều được module CA tạo lập, lưu trữ 

và xử lý. Việc tạo lập, lưu trữ và xử lý này có thể được thực hiện bằng cách: 

- Nghiệp vụ chi tiền mặt, chi tiền gửi: 

 

 

Phần Tổng hợp: 

+ Số lô.: Để trống, chương trình tự phát sinh 

+ Kỳ kế toán:(ví dụ hóa đơn của tháng 8 năm 2014: 08-2014) Số tháng phát sinh 

+ Số phiếu chi: Nhập số phiếu chi. 

+ Ngày lập phiếu: Nhập ngày phát sinh 

+ Tài khoản tiền: Nhấn F3 để chọn tài khoản tiền 



+ Loại tiền, Tỷ giá quy đổi: Tùy theo loại tiền sẽ có tỷ giá đối với VND 

+ Lý do chi (VN-EN): Nhập lý do chi 

+ Người nhận tiền: Nhập tên người nhận 

+ Địa chỉ: Nhập địa chỉ người nhận 

Phần chi tiết: 

+ Tài khoản: Nhấn F3 để chọn tài khoản tương ứng. 

+ Diễn giải (VN-EN): Sẽ được link từ diễn giải của phần tổng hợp ở trên 

+ Số tiền Nhập số tiền cần chi 

Nhập các thông tin của hóa đơn như: 

▪ Serial No.: Số Sêri của hóa đơn phát hành 

▪ Invoice No.: Số hóa đơn 

▪ Invoice Date: Ngày hóa đơn 

▪ Nhà cung cấp: Nhấn F3 để chọn 

Nhấn nút Save để ghi nhận thông tin chi tiền 

▪ Có: TK tiền 

▪ Nợ: TK tương ứng (TK định khoản ở vùng lưới) 

Nhấn nút in chứng từ để in phiếu chi 

 

 

- Nghiệp vụ thu tiền mặt, thu tiền gửi 



 

Phần Tổng hợp: 

+ Số lô.: Để trống, chương trình tự phát sinh 

+ Kỳ kế toán:(ví dụ hóa đơn của tháng 7 năm 2015: 07-2015) Số tháng phát sinh 

+ Số phiếu thu: Nhập số phiếu thu 

+ Ngày lập phiếu: Nhập ngày phát sinh 

+ Tài khoản tiền: Nhấn F3 để chọn tài khoản tiền 

+ Loại tiền, Tỷ giá quy đổi: tùy theo loại tiền sẽ có tỷ giá đối với VND 

+ Lý do thu (VN-EN): Nhập lý do thu 

+ Người nhận tiền Nhập tên người trả tiền 

+ Địa chỉ Nhập địa chỉ người trả tiền 

Phần chi tiết: 

+ Tài khoản: nhấn F3 để chọn tài khoản tương ứng. 

+ Diễn giải (VN-EN): Nhập diễn giải cho nghiệp vụ 

+Số tiền Nhập số tiền thu về 

Nhập các thông tin của hóa đơn như: 

▪ Serial No.: Số Sêri của hóa đơn phát hành 

▪ Invoice No.: Số hóa đơn 

▪ Invoice Date: Ngày hóa đơn 

▪ Nhập mã khách hàng: Nhấn F3 để chọn 

Nhấn nút Save để ghi nhận thông tin thu tiền 

▪ Nợ: TK tiền 

▪ Có: TK tương ứng (TK định khoản ở vùng lưới) 



Nhấn nút in chứng từ để in phiếu thu 

 

Ghi chú: 

Trường hợp nhập chi phí kèm thuế VAT đầu vào hay nhập doanh thu tiền mặt kèm thuế 

VAT đầu ra, trong phần chi tiết nhập 2 dòng: 

+ Dòng 1: Nhập nghiệp vụ tương ứng với số tiền chưa thuế 

+ Dòng 2: Nhập thuế đầu vào (133) hoặc đầu ra (333), việc nhập giá trị thuế VAT đầu vào 

hay đấu ra là do người dùng tự tính toán và nhập.  

3. Phân hệ xử lý 

a) Xử lý nhiều chứng từ 

Chọn tất cả hoặc tháng cần xử lý các chứng từ, sau đó bấm tải để chọn các nghiệp vụ thu, 

chi cần kết chuyển lên sổ, nhấn nút thực thi. 

 

4. Phân hệ truy vấn 

b) Chi tiết hạch toán tiền : thể hiện các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trong 

kỳ chọn. 



Chọn từ ngày…. Đến ngày …. 

Chọn xem in  

 

5. Phân hệ báo cáo 

a) Sổ quỹ tiền mặt:  

thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt trong kỳ chọn 

Chọn từ ngày … đến ngày …  

Chọn print  

 

b) Sổ chi tiết quỹ tiền mặt: thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt cùng tài khoản đối 

ứng của từng nghiệp vụ 

Chọn từ ngày ... đến ngày… 

Chọn xem in 



 

c) Sổ chi tiết giao dịch tiền mặt 

Chọn từ ngày … đến ngày …. 

Chọn xem in 

 

d) Sổ chi tiết tài khoản 141 



 

Chọn từ ngày … đến ngày …. 

Chọn xem in 

e) Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng 

 

f) In phiếu chi 

 

g) In phiếu thu 



 

 

j) Nhật ký thu chi tiền 

  

 

 

 

V. QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ 

Module Fixed Asset giúp quản lý thông tin về tài sản cố định, theo dõi tình hình phân bổ 

tài sản theo tháng. 



 

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy của phân hệ FA bao gồm 5 phân mục: 

▪ Phân hệ cài đặt: Danh mục nhóm TSCĐ, danh mục tài sản cố định, danh mục 

chi phí phân bổ. 

▪ Phân hệ nhập dữ liệu (Input): Thanh lý tài sản, đánh giá lại tài sản. 

▪ Phân hệ xử lý dữ liệu (Proccess): Tính khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả 

trước. 

▪ Phân hệ thông tin TSCĐ: Thông tin tài sản cố định. 

▪ Phân hệ kết xuất báo cáo (Reports) 

1. Set up:  

a) Danh mục nhóm TSCĐ gồm:  

Mã nhóm TSCĐ, diễn giải VN, EN, KR, tên tài khoản của nhóm. 

 

b) Danh mục tài sản cố định 

Vào Form danh mục TSCĐ để nhập các tài sản tăng trong kỳ 



 

- Đặt mã tài sản 

- Đặt tên tài sản 

- Nguyên giá tài sản 

- Phần tài sản: Nhóm tài sản, đơn vị tính, số serial, nguồn gốc, ngày mua, nhãn hiệu, 

model. 

- Phần Tài khoản: Thiết lập các thông tin như tài khoản nguyên giá, tài khoản khấu hao 

lũy kế, tài khoản chi phí khấu hao 1, tỷ lệ %, tài khoản khấu hao 2, tỷ lệ %, tài khoản 

đánh giá lại tài sản, tài khoản lãi khi thanh lý tài sản, tài khoản lỗ khi thanh lý tài sản. 

- Phần thông tin khác: Thiết lập các thông tin như số tháng khấu hao, ngày bắt đầu 

khấu hao, ngày kế thúc khấu hao, ngày khấu hao trước, số tiền khấu hao trước, số tháng 

khấu hao trước. 

c) Danh mục chi phí phân bổ 

Vào form chi phí phân bổ để nhập các chi phí trả trước tăng trong kỳ 



 

- Tab thông tin gồm: Mã chi phí, Tên chi phí, Số lượng, nguyên giá, Thời gian phân bổ, 

Thời gian phân bổ trước, số tiền phân bổ trước, Ngày bắt đầu phân bổ, Ngày kế thúc 

phân bổ, Đã phân bổ đến. 

- Tab mặc định gồm: Tài khoản, tài khoản chi phí 1, tỷ lệ %, tài khoản chi phí 2, tỷ 

lệ %. 

2. Input 

a)   Thanh lý tài sản:  

+ Số lô:  Phần mềm sẽ tự động cập nhật; 

+ Ngày chứng từ: Ngày tiến hành thanh lý ; 

+ Kỳ kế toán: Phần mềm sẽ tự động cập nhật căn cứ theo ngày chứng từ ; 

+ Số chứng từ:  Phần mềm sẽ tự động cập nhật; 

+ Custommer ID: Nhấn nút   F3 để chọn mã khách hàng  

+Tiền giao dịch, tỉ giá: Lựa chọn loại tiền giao dich, và chọn tỉ giá quy đổi nếu loại tiền 

giao dịch khác VND 

+ Nhập diễn giải bằng tiến Việt, Anh, Hàn quốc ( nếu có)  

+ Lựa chọn mã tài sản thanh lý bằng cách chọn F3 

+ Nhập giá tiền thanh lý và F3 chọn thuế suất nếu có phát sinh 

 



 

b)   Đánh giá lại Tài Sản  

Tương tự như phần thanh lý tài sản  

 

 

3. Xử lý  

a) Tính khấu hao TSCĐ 



 

Hàng tháng tính khấu hao TSCĐ bằng cách đặt số tham chiếu. Chọn tháng cần tính khấu 

hao, ngày khâu hao, diễn giải tiếng việt và tiếng anh. Click chọn vào các tài sản cần trích 

khấu hao rồi nhấn lưu. 

b) Phân bổ chi phí trả trước 

 

Hàng tháng tính phân bổ chi phí trả trước bằng cách chọn tháng kế toán, số tham chiếu, 

ngày phân bổ và click chọn các chi phí cần phân bổ trong tháng rồi nhấn thực thi. 

 

 

 

 

 



4. Thông tin tài sản  

 

Chọn từ ngày … đến ngày… 

Chọn excel nếu muốn kết xuất ra bảng excel. 

5. Báo cáo 

a) Danh sách TSCĐ:  

 

 

b) Bảng khấu hao TSCĐ theo tháng 

Chọn kỳ kế toán  

Chọn xem in  



 

c) Biên bản đánh giá lại tài sản  

Chọn kỳ kế toán  

Chọn xem in  

 

 

 

 

 

 

 

 



d) Bảng kê chi tiết tài sản: Tương tự 

 

e) Bảng phân bổ chi phí trả trước: Tương tự 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

f)  Bảng tổng hợp TSCĐ: Tương tự 

 

VI. QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO VỚI INVENTORY 

 



 

 

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy phân hệ IN bao gồm 4 phân mục: 

▪ Phân cài đặt: Danh mục loại, danh mục nhóm, danh mục kho, danh mục sản phẩm, 

danh mục đơn vị tính, nhập số dư đầu kỳ kho. 

▪ Phân hệ nhập dữ liệu (Input): Nhập kho nguyên vật liệu, nhập thành phẩm từ sản 

xuất, nhập kho khác, trả hang, xuất nguyên liệu cho sản xuất, bán hang, xuất kho khác, 

hang bán bị trả lại và điều chỉnh kho. 

▪ Phân hệ xử lý dữ liệu (Proccess): Xử lý chứng từ kho, áp giá xuất kho nguyên liệu, 

áp giá nhập kho thành phẩm, áp giá vốn hàng bán, tính giá thành sản phẩm và kết 

chuyển lên sổ. 

▪ Phân mục kết xuất báo cáo (Reports) 

1. Cài đặt 

a) Danh mục loại 

Thể hiện từng loại hàng tồn kho, tên tiếng Việt và tiếng Anh của từng loại  



 

b) Danh mục nhóm 

Ngoài việc thể hiện từng loại hàng tồn kho, tên tiếng Việt và tiếng Anh của từng loại, còn bổ 

sung thêm tài khoản kho, tài khoản chi phí, tài khoản doanh thu . 

 

c) Danh mục kho  

Thiết lập danh mục kho (Ví dụ: Kho A, Kho B…) 



 

d) Danh mục sản phẩm 

Thiết lập danh mục hàng tồn kho, bao gồm : Mã hàng, diễn giải tiếng Việt, Anh, mã nhóm, mã 

kho, đơn vị tính  

 

✓ F3 để chọn mã nhóm, mã kho, đơn vị tính, nếu có 2 đơn vị tính thì nhập thêm đơn vị chuyển 

đổi. 

✓ Mục thông tin tài khoản: Phầm mềm sẽ tự động chạy. 

✓ Thông tin giá thành chuẩn: Không cần nhập. 

 

 

 



e) Danh mục đơn vị tính 

 

 

f) Nhập số dư đầu kỳ kho  

 

Ví dụ, muốn nhập số dư đầu kỳ kho từ năm 2013 sang đầu năm 2014, phải chọn năm đầu tiên 

là 2013, năm thứ 2 là 2014 và chọn kết chuyển. 

2. Nhập liệu: 

a) Nhập kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

Dựa vào các hóa đơn mua vào, tờ khai nhập khẩu của các nguyên vật liệu, công cụ 

dụng cụ để lập phiếu nhập kho nguyên vật liệu theo từng mã hàng nguyên vật liệu, 

công cụ dụng cụ. 



 
- Trường hợp nhập kho NVL, CCDC có phát sinh thêm chi phí: Phí vận chuyển, 

chi phí nhập khẩu, thuế nhập khẩu thì sẽ sẽ nhập theo 3 bước sau: 

• Bước 1: Tạo một phiếu AP trên Module AP: Nợ 1526, 1536/ Có 331  

• Bước 2: Qua cửa sổ thứ 2 trong phần nhập kho NVL, người dùng chọn 

F3 chọn số phiếu AP vừa nhập tại cửa sổ APReftNbr sau đó chọ số tiền 

phân bổ (1 phần hay toàn bộ). 

 
 

• Bước 3: Qua cửa sổ thứ 3 chọn cửa số “ Tính toán” 



 
Chọn số phiếu và bấm In để in phiếu nhập kho   

 

 
b) Nhập thành phẩm 

Trong kỳ, kế toán xác định số lượng thành phẩm đã sản xuất để làm phiếu nhập 

thành phẩm 



 

 
 

Chọn phiếu nhập kho để in phiếu nhập kho thành phẩm 

 
 

c) Trả hàng  

Khi phát sinh nghiệp vụ trả hàng, đầu tiên bạn phải chọn phiếu Nhập kho NVL ( trả 

hàng cho phiếu nhập kho NVL nào ). Sau đó chọn kỳ kế toán trả hàng,  ngày trả 

hàng và cuối cùng  điều chỉnh số lượng trả theo thực tế . 



 

 

Chọn phiếu xuất kho ở góc trái phí dưới phần nhập liệu để in phiếu xuất kho 

 
 

d) Xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

Dựa trên yêu cầu sản xuất, kế toán sẽ làm phiếu xuất kho NVL: Mã NVL, CCDC, 

kho, số lượng. 



 
 

Chọn phiếu xuất kho ở góc trái phí dưới phần nhập liệu để in phiếu xuất kho 

 
 

e) Bán hàng 

Dựa vào hóa đơn bán hàng để nhập các phiếu bán hàng. 

 



 
 

Chọn phiếu xuất kho ở góc trái phí dưới phần nhập liệu để in phiếu xuất kho 

 
 

f) Hàng bán trả lại  

Nhập liệu tương tự như phần trả hàng   



 
 

3. Xử lý  

a) Xử lý chứng từ 

Vào xử lý chứng từ theo từng loại: 

- Nhập nguyên vật liệu 

- Xuất kho nguyên vật liệu 

- Trả hàng 

- Nhập thành phẩm 

- Bán hàng 

- Hàng bán trả lại. 

 
b) Áp giá xuất kho nguyên vật liệu 



 
Bấm Process để chuyển sang form nhập kỳ xử lý-tính giá 

Bấm tải để load dữ liệu. 

 
Sau đó bấm “Tính” sẽ tính giá xuất kho nguyên vật liệu 

Cuối cùng bấm “Lưu” để kết thúc quá trình áp giá xuất kho nguyên vật liệu 

 

c) Áp giá nhập kho thành phẩm/tính đơn giá thành phẩm 



 
- Chọn phân hệ cần thực hiện: 

1. Áp giá nhập kho thành phẩm 

2. Phân bổ 621-622-627 theo hệ số-giá bán  

3. Phân bổ chi phí gia công 

4. Phân bổ theo phương thức NVL đích danh 

5. Phân bổ chi phí theo định mức 100 

6. Tính giá theo BOM 

 

 

d) Áp giá vốn hàng bán 

 
Bấm Process để chuyển sang form Áp giá vốn hàng bán 



 
Bấm “Tải” để load dữ liệu. 

Sau đó bấm “Tính” để áp giá vốn hàng bán. 

Cuối cùng bấn “Lưu” để kết thúc quá trình áp giá vốn hàng bán. 

 

e) Kết chuyển lên sổ 

 

 
Bấm nút “Kết chuyển lên sổ” để xử lý kết chuyển lên sổ. 

 

 

 

 

 

 



4.   Báo cáo  

▪ Tình hình tồn kho 

 
 

▪ Nhập xuất tồn 

 
 

 

 

 

 

 

 



▪ Xuất kho cho sản xuất 

 
 

▪ Nhập kho thành phẩm 

 
 

▪ Bảng chi tiết tính giá thành 



 
 

▪ Liệt kê theo Item 

 
 

▪ Bảng chi tiết doanh thu- giá vốn 

 



 
 

 

▪ Bảng tổng hợp doanh thu - giá vốn 

 
 

▪ Hàng hóa vật tư trả lại 



 
 

▪ Tổng hợp hàng nhập 

 
 

▪ Tổng hợp hàng xuất 



 
▪ In phiếu hạch toán 

 
 

▪ Sản phẩm dở dang trong kỳ 



 
 

 

 

VII. HÓA ĐƠN BÁN HÀNG 

 

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy của phân hệ hóa đơn bán hàng bao gồm 3 phân 

mục: 

▪ Phân hệ cài đặt: Hủy hóa đơn. Mất, cháy hư hóa đơn. 

▪ Phân hệ nhập liệu (Input): Danh sách hóa đơn, kiểm tra hóa đơn. 

▪ Phân hệ báo cáo: Báo cáo phát hành hóa đơn. Báo cáo hủy hóa đơn. Báo cáo 

mất, cháy, hư hỏng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. 



1. Phân hệ cài đặt: 

a. Phát hành hóa đơn 

 

Phân hệ này dùng để đăng ký phát hành hóa đơn. 

Cần phải nhập dầy đủ thông tin như : 

Tên công ty của mình, địa chỉ, mã số thuế. 

 

b.Hủy hóa đơn 

 

Phân hệ này dùng để hủy các hóa đơn đã phát hành mà không sử dụng nữa. 

Cần phải nhập dầy đủ thông tin như ngày hủy hóa đơn. 

Tên công ty của mình, địa chỉ, mã số thuế. 



Phương pháp hủy hóa đơn. 

c.Mất, cháy, hư hóa đơn 

 

Báo cáo này dùng để báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn 

Cần nhập số báo cáo, ngày báo cáo. 

Tên công ty của mình, địa chỉ, má số thuế. 

Nguyên nhân bị mất, cháy, hỏng hóa đơn. 

2. Nhập liệu 

a. Xuất kho vận chuyển nội bộ 

 

 

 



 

b. Danh sách hóa đơn 

 

Kiểm tra hóa đơn bằng cách gõ số hóa đơn để biết tình trạng hóa đơn đã in chưa, thông tin 

hóa đơn đã in. 

3. Báo cáo 

a. Báo cáo phát hành hóa đơn 

 

 

 

 

 



 

b. Báo cáo hủy hóa đơn 

 

Click xem in sẽ hiện ra báo cáo hủy hóa đơn nếu trong kỳ có hủy hóa đơn. 

 

c. Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn 

 

 

 

 

 

 



 

d. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

 

 

VIII. ĐẶT MUA 

 

 

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy phân hệ đặt mua bao gồm 3 phân mục: 

b. Phân hệ nhập liệu: Đặt mua, danh sách các đơn hàng đặt mua cần phê 

duyệt 

c. Phân hệ xử lý: Gửi trình chứng từ, lô đã dược phê duyệt. 

d. Phân hệ báo cáo: Báo cáo đặt mua. Báo cáo thực hiện hợp đồng 



1. Nhập liệu 

a. Đặt mua 

 

Tạo lệnh đặt mua hàng để gửi cấp trên phê duyệt 

Số đơn đặt hàng do phần mềm tự chạy 

Chọn ngày đặt hàng, tên nhà cung cấp diễn giải. 

Chọn mã sản phẩm cần đặt, số lượng, đơn giá, thuế suất,.. 

Chọn lưu. 

2. Xử lý 

a. Xử lý nhiều chứng từ 

 

Click vào cột submit để trình các đơn đặt hàng cần gửi phê duyệt. 



b. Lô đã được phê duyệt 

 

Từ bảng lô đã được phê duyệt ta thấy 2 cột submit và approved đều được click hết tức là 

các đơn hàng đã được phê duyệt rồi. 

3. Báo cáo 

a. Báo cáo đặt mua 

 

Chọn từ ngày … đến ngày… 

Chọn xem in để xem và in báo cáo đặt hàng. 

 

 

 



 

IX. ĐẶT HÀNG BÁN 

 

 

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy phân hệ đặt mua bao gồm 3 phân mục: 

e. Phân hệ nhập liệu: Nhập liệu đơn đặt hàng. 

f. Phân hệ xử lý: Gửi trình chứng từ, lô đã dược phê duyệt. 

g. Phân hệ báo cáo: Báo cáo đặt hàng. 

1. Nhập liệu đơn đặt hàng 

 

Tạo đơn đặt hàng nhận được từ khách hàng 

Số lô bán hàng do phần mềm tự chạy 



Chọn ngày nhận đơn đặt hàng, tên khách hàng đặt, diễn giải. 

Chọn mã sản phẩm khách hàng cần đặt, số lượng, đơn giá, thuế suất,.. 

Chọn lưu. 

2. Xử lý 

a. Gửi trình chứng từ 

 

Cấp trên mở các đơn đặt hàng mà khách hàng đã đặt để phê duyệt. Nếu đồng ý thì click 

vào cột approved và chọn những đơn hàng đồng ý phê duyệt. 

b. Lô đã được phê duyệt 

 

Từ bảng lô đã được phê duyệt ta thấy 2 cột submit và approved đều được click hết tức là 

các đơn đặt hàng của khách hàng đã được phê duyệt rồi. 



3. Báo cáo đặt hàng 

 

Chọn từ ngày … đến ngày… 

Chọn xem in để xem và in báo cáo đặt hàng. 

X. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

 

Từ Menu Hóa đơn điện tử ta thấy gồm 3 phân hệ là cài đặt và Nhập liệu và xử lý. 

1. Cài đặt 

a. Khai báo nhà phát hành HĐĐT 



 

Khai báo nhà cung cấp, link publish service, link Business service, link Portal service. 

b. Khai báo tài khoản kết nối 

 

Khai báo tài khoản đăng nhập, tài khoản hệ thống, tài khoản dịch vụ từ thông tin mà nhà 

cung cấp dịch vụ cung cấp. 

c. Khai báo tài khoản người sử dụng 



 

Nhập đầy đủ thông tin tài khoản người sử dụng, tài khoản kết nối hệ thống. 

d. Khai báo mẫu phát hành HĐĐT 

 

Nhập đầy đủ thông tin: Mã mẫu HĐ, tên mẫu HĐ, mẫu số HĐ, ký hiệu HĐ và nhà cung 

cấp. 

2. Nhập liệu 

Phân hệ này dùng để nhập liệu thông tin hóa đơn. 



 

3. Xử lý 

a) Phát hành hóa đơn 

 

Từ danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn cần phát hành, chọn phương thức cần xử lý: Phát 

hành nháp, Phát hành… 

b) Theo dõi hóa đơn 



 

Theo dõi hóa đơn để biết danh sách hóa đơn, tình trạng hóa đơn 

XI. THÔNG TIN CHUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Danh mục thuế suất 

 

Cài đặt danh mục thuế xuất. 

2. Danh mục tiền tệ 

 

Cài đặt danh mục tiền tệ. 

 

 

 

 

 

 



3. Danh mục thời hạn thanh toán 

 

Kiểm tra cùng 1 số chứng từ, cùng 1 bút toán nhưng chạy lên 2 lần. 

4. Quyền truy cập tài khoản 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Số dư đầu kỳ 

 

6. Khoản mục phí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Nhóm 

 

8. Khoản mục lợi nhuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Thiết lập phân bổ doanh thu – chi phí 

 

10. Báo cáo quản trị doanh thu – chi phí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. TIỆN ÍCH 

1. Sắp xếp số chứng từ 

 

Chọn phân hệ cần sắp xếp, chọn tháng kế toán sau đó bấm nút sort.  

Lưu ý: cần điều chỉnh hết các chứng từ trước khi sắp xếp. 

  

2. Kiểm tra chứng từ 

 

Dùng để kiểm tra các chứng từ sai hoặc lệch, từ đó có thể biết được dữ liệu nhập vào đã 

đúng hay chưa một cách nhanh chóng. 

 

 



3. Kiểm tra double chứng từ 

 

Dùng để kiểm tra xem các chứng từ có bị nhập trùng không từ đó xử lý chứng từ cho đúng. 

4. Kiểm tra công nợ khách hàng 

 

Dùng kiểm tra để biết các công nợ khách hàng phải thu để xử lý. 

 

 

 

 

 

5. Kiểm tra công nợ nhà cung cấp 



 

Dùng kiểm tra công nợ nhà cung cấp. 

 

XIII. CÀI ĐẶT CHUNG 

 

Cài đặt chung có các chức năng: Cấu hình, Quyền truy cập phân hệ, Đổi mật khẩu, Thông 

tin công ty, Màn hình, Quyền truy cập form 

1. Cấu hình: Dùng để cấu hình form nhập liệu, cài đặt lấy số thập phân, làm tròn bao 

nhiêu số sau dấu phẩy…. 



 

2. Quyền truy cập phân hệ: Dùng để quản lý các tài khoản đăng nhập sẽ được phép 

truy cập, sử dụng các phân hệ nào, phân quyền người dùng sẽ có quyền sử dụng 

phân hệ nào. 

 

3. Đổi mật khẩu: Người dùng có thể tự thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật 

của phần mềm và dữ liệu. 



 

4. Thông tin công ty: Dùng để nhập một số thông tin cơ bản của công ty, phục vụ cho 

việc hiển thị thông tin trên một số phiếu, biểu mẫu … trong các báo cáo. 

 

5. Màn hình: Quản lý các menu trong các phân hệ để cho hiện thị hay không, một số 

menu không cần thiết sẽ được ẩn đi nếu không sử dụng. 



 

 

6. Quyền truy cập form: Giúp quản lý người dùng được phép sử dụng form nào, từ đó 

phân quyền người dùng nhập liệu để tránh sai sót nhập liệu và tăng an toàn dữ liệu. 

 

 

  



ĐỒNG BỘ HÓA DỮ LIỆU 

 

Đồng bộ hóa dữ liệu là quá trình trao đổi và đồng bộ hóa thông tin giữa nhiều nguồn dữ 

liệu về 1 máy chủ trung tâm theo 2 chiều dữ liệu (Upload Data - Download Data) bằng thời 

gian thực. 

Chúng tôi sử dụng công nghệ SQL Server Replication để thực hiện quá trình trao đổi và 

đồng bộ hóa thông tin 

Công nghệ SQL Server Replication là một kỹ thuật copy mã hóa dữ liệu từ 1 database này 

phát tán dữ liệu đến 1 database khác, sau đó giữa các database tiến hành đồng bộ và thống 

nhất dữ liệu 

Công nghệ này thường được sử dụng từ máy chủ đến máy chủ đòi hỏi giao dịch cao, bao 

gồm: cải thiện khả năng mở rộng và tính sẵn sàng, kho dữ liệu và báo cáo, tích hợp dữ liệu 

từ nhiều nơi, tích hợp dữ liệu không đồng bộ và giảm tải xử lý hàng loạt. Hợp nhất nhân 

rộng được thiết kế chủ yếu cho các ứng dụng điện thoại di động hoặc các ứng dụng máy 

chủ phân phối mà có thể xảy ra xung đột dữ liệu 



Quá trình này được thực hiện tự động khi có kết nối Internet từ hệ thống Local và hệ thống 

Trung tâm. 

Cài đặt bao gồm 2 phần: 

Phần 1: Đặt 1 hệ thống Local tại công ty bạn cần quản lý 

Phần 2: Hệ thống trung tâm được cài đặt tại hệ thống trung tâm của SSAudit dữ liệu được 

quản lý 1 cách tập trung tại hệ thống máy chủ trung tâm 

Thông tin tại Local, tại công ty của bạn sẽ được đồng bộ hóa và hợp nhất dữ liệu với hệ 

thống trung tâm thông qua mạng internet bằng giải pháp đồng bộ hóa dữ liệu. 

Hệ thống trung tâm của chúng tôi có khả năng khôi phục dữ liệu hệ thống Local vì thế quá 

trình khôi phục và bảo trì diễn ra 1 cách nhanh chóng dễ dàng qua internet. 

Ưu điểm: 

- Kết hợp ưu điểm của cả giải pháp cổ điển Winform và Webform. 

- An toàn dữ liệu và tính sẵn sàng cao của dữ liệu là hết sức cần thiết. 

- Khả năng sao lưu phục hồi dữ liệu, Bảo vệ hệ thống từ xa 

- Thông tin được phản ánh kịp thời chính xác 

- Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu khi thực hiện truyền thông. 

 


