LỜI MỞ ĐẦU
Nhìn chung, hầu hết các doanh nghiệp phát triển phải trải qua các giai đoạn, mỗi giai đoạn Doanh nghiệp có mục tiêu phát triển, gặp
khó khăn khác nhau.
Nếu như ở giai đoạn đầu tài chính gặp nhiều khó khăn dẫn đến khó khăn trong việc tuyển dụng người giỏi phải trả lương cao. Chi phí
sản xuất cao cũng sẽ là gánh nặng đối với những doanh nghiệp sản xuất, sản phẩm đưa ra thị trường đòi hỏi không chỉ chất lượng cao mà
còn giá cạnh tranh mà muốn có giá cạnh tranh thì phải có quy mô sản xuất đủ lớn. Ở giai đoạn này một người có thể đồng thời gánh vác
nhiều vai trò khác nhau, doanh nghiệp vẫn chưa có được một lưu trình cố định, đồng thời các chủ doanh nghiệp hoặc các đối tác khi đó do
nhu cầu về mặt nguồn vốn hoặc quy trình thao tác còn đơn giản.
Tuy nhiên đã qua giai đoạn khó khăn,
Khi đã bắt đầu “ăn nên làm ra”, doanh
nghiệp thường có sự gia tăng về quy mô
nhân sự, mở rộng thị trường Doanh nghiệp sẽ
gặp phải khó khăn trong quản lý. Về mặt
quản lý tài chính, với sự gia tăng về khối
lượng kinh doanh, việc định khoản các tài
khoản kế toán ngày càng nhiều và phức tạp,
và việc sử dụng chứng từ kế toán viết tay dễ
gây ra tình trạng thiếu sót, hoặc quá trình đối
chiếu kiểm tra thủ công sẽ bị kéo dài, từ đó
dẫn đến việc trì hoãn ngày kết sổ.
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LỜI MỞ ĐẦU
Doanh nghiệp thường sẽ áp dụng hệ thống quản lý tích hợp
ERP trong giai đoạn này để có thể quản trị ở quy mô lớn. Việc
áp dụng hệ thống quản lý mới đòi hỏi người tham gia phải có
những năng lực quản trị mới. Và một hệ thống ERP tốt (hệ thống
hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) sẽ giúp các doanh nghiệp
thực hiện việc kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, là công cụ
quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý.

Để giúp các doanh nghiệp có được phần mềm quản trị phù hợp với mô hình của mình, dần làm quen với những mô hình chuẩn, các
chuyên gia của Meliasoft, một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp – kế toán, xây dựng và thiết kế triển khai phần mềm đã cho
ra đời sản phẩm với tên gọi Meliasoft 2018.
Meliasoft2018 là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp
tự kiểm soát được trạng thái nguồn lực của chính mình. Từ những yếu tố đó, doanh
nghiệp có thể lên kế hoạch khai thác các nguồn tài nguyên này hợp lý nhờ vào các quy
trình nghiệp vụ thiết lập trong hệ thống. Ngoài ra, Meliasoft còn cung cấp cho các doanh
nghiệp một hệ thống quản lý với quy trình hiện đại theo chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao
khả năng quản lý điều hành doanh nghiệp cho lãnh đạo cũng như tác nghiệp của các
nhân viên.
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LỢI ÍCH CỦA GIẢI PHÁP
DỮ LIỆU TẬP TRUNG
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Dữ liệu được cập nhật tức thời trên 01 hệ thống chung
Tác nghiệp thông suốt giữa các phòng ban và các cơ sở trên toàn quốc
Báo cáo tức thời tại từng thời điểm

ĐỊNH
ĐỊNHHƯỚNG
HƯỚNGTƯƠNG
TƯƠNGLAI
LAI
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Khác biệt so với các giải pháp khác là các ứng dụng đơn lẻ. Giải pháp do Meliasoft cung cấp là giải
pháp tổng thể, toàn diện và có thể triển khai từng phần có tính kế thừa tương lai, giúp lãnh đạo doanh nghiệp có thể chủ động đầu tư ở giai đoạn phù hợp.



Định hướng phát triển trợ lý ảo bằng giọng nói, số hóa. Lúc đó hệ thống như một con người, nó sẽ
đoán tư duy người dùng.

CHUẨN HÓA CÁC QUY TRÌNH
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Meliasoft tập hợp các quy trình tiên tiến, kết hợp với kinh nghiệm triển khai hàng nghìn khách hàng. Vì
vậy Meliasoft rất phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam.
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LỢI ÍCH CỦA GIẢI PHÁP
CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ
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Hệ thống báo cáo đồng bộ, phong phú, tức thời và phân tích theo nhiều chiều thông tin có thể giúp lãnh
đạo Công ty có cái nhìn toàn cảnh, cũng như phân tích đánh giá hiệu quả

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH
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Hệ thống quản lý thống nhất, đồng bộ, tức thời và tối ưu về thao tác, tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý,
nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

THÔNG TIN CẬP NHẬT CHÍNH XÁC
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Với hệ thống phần mềm đồng bộ, giúp cho việc cập nhật thông tin quản lý liên tục, kịp thời, chính xác

LẬP & THEO DÕI KẾ HOẠCH
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Meliasoft2018 hỗ trợ việc lập kế hoạch xuyên suốt các bộ phận và tổng hợp kế hoạch về ban giám đốc,
đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện
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LỢI ÍCH CỦA GIẢI PHÁP
HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP
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Hệ thống các quy trình tác nghiệp theo luồng công việc liên kết với các phòng ban giúp cho việc tác
nghiệp giữa các phòng ban phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.
Nguyên tắc kế thừa thông tin giúp tránh trùng lặp công việc, tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả làm
việc, giảm chi phí.
Khả năng tổng hợp nhiều nguồn thông tin từ các bộ phận.

HỆ THỐNG CẢNH BÁO
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Giải pháp cung cấp hệ thống cảnh báo tình trạng theo luồng công việc, sự kiện và giao việc từ cấp quản
lý cho nhân viên, giúp người quản lý nắm bắt tình trạng công việc

NÂNG CAO NĂNG LỰC & NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NHÂN VIÊN
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Nhân viên tham gia hệ thống sẽ được tham gia các khóa đào tạo hiệu quả giúp tăng năng lực.
Hệ thống thay đổi thói quen, thống kê, đánh giá phân tích từ đó giúp năng suất được tăng lên.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ ERP CỦA MELIASOFT
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QUẢN TRỊ KẾ HOẠCH
Tổng quan:
Lập kế hoạch là khâu rất quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh; nó giúp các nhà quản lý định hướng cho hoạt động của doanh nghiệp.
Sử dụng phần mềm quản lý kế hoạch sẽ hỗ trợ người quản lý lập ra những kế hoạch hoạt động phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp.
Đồng thời giúp họ có thể so sánh hoạt động thực tế với kế hoạch đưa ra nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời
gian nhất định.

Bao gồm kế hoạch mục tiêu (hàng năm, dài hạn) và kế hoạch thực hiện (hàng kỳ):
•

Kế hoạch tổng quan: Doanh thu, chi phí

•

Kế hoạch bán hàng - phải thu

•

Kế hoạch mua hàng - phải trả

•

Kế hoạch vốn bằng tiền

•

Kế hoạch hàng tồn kho

•

Kế hoạch chi phí giá thành

•

Kế hoạch nhân sự, tiền lương
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QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, TÁC NGHIỆP
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QUẢN LÝ THEO QUY TRÌNH (WORKFLOW)
Tổng quan:
Quản lý điều hành là việc căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định trong kinh doanh. Việc sử dụng phần
mềm cho quản lý điều hành là dựa vào các báo cáo đưa ra trong phần mềm nhằm phục vụ cho việc ra quyết định và đánh giá việc thực hiện kế hoạch
của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh nhất định.
Quản lý tiến trình sản xuất kinh doanh:
•

Quản lý thông tin khách hàng - Quản lý hợp đồng

•

Cân đối nguồn lực

•

Quản lý mua hàng

•

Quản lý hàng tồn kho

•

Quản lý sản xuất và tính giá thành sản phẩm

•

Quản lý bán hàng

Các phân hệ quản lý khác:
•

Quản lý nhân sự tiền lương

•

Quản lý tài liệu

Chú thích

1. Nhu
cầu

Nhu cầu

2. Lập đơn
hàng bán

Điều kiện

Quy trình

3.Cân đối
nguồn lực

Tiến trình

4. Quy trình
mua

5. Quy trình
sản xuất
8. Quy trình
kế toán
6. Quy trình
kho

7. Quy trình
bán hàng
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QUẢN LÝ THEO QUY TRÌNH (WORKFLOW)
Danh mục từ viết tắt
BPKD

Bộ phận kinh doanh

BPKHSX

Bộ phận kế hoạch
sản xuất

BPMH

Bộ phận mua hàng

BPSX

Bộ phận sản xuất

BPKHO

Bộ phận kho

NVL

Nguyên vật liệu

TP

Thành phẩm

BPKSCL

Bộ phận kiểm soát
chất lượng

BPKT

Bộ phận kế toán

Ý nghĩa các hình vẽ trên sơ đồ
Quy trình xử lý trong hệ thống

Quy trình xử lý ngoài hệ thống

Điều kiện rẽ nhánh

Sự kiện phát sinh

Bắt đầu, kết thúc
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QUẢN LÝ THEO QUY TRÌNH (WORKFLOW)
Mã sự
Tên sự kiện
kiện

Nội dung

Chức năng
thực hiện

Báo giá
cho khách
hàng

- Gửi thông tin báo giá cho khách hàng

(2)

Lập hợp
đồng bán

- Thiết lập hợp đồng bán trong trường hợp cần
bán

Quản lý hợp
đồng

(3)

Nhận đơn
hàng

- Tiếp nhận, lập đơn hàng bán

Đơn đặt hàng
bán

(4)

Theo dõi
tiến độ đơn
đặt hàng
bán

(1)

- Thiết lập và xác định lô cho từng đơn hàng

Báo giá cho
khách hàng

- Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng bán về
mặt lượng, thời gian.

Báo cáo Theo
dõi đơn hàng
bán

a. Thiết lập định mức trong danh mục sản
phẩm.

Danh mục
sản phẩm

Cân đối
nguồn lực

- Cân đối nguồn lực xác định nhu cầu vật tư
cần cho sản xuất:
+ Nếu đủ thì thực hiện xuất hàng.

(6)

Lập lệnh
sản xuất

- Lập lệnh sản xuất với những TP thiếu cần sản
xuất

Đơn hàng sản
xuất

(7)

Lập đề
nghị mua

- Lập đề nghị mua với những NVL thiếu cần
mua

Đề nghị mua
hàng

Xuất
chuyển
NVL, TP
phục vụ lô
cân đối

- Xuất chuyển NVL, TP phục vụ cân đối cho
các lô tiếp theo:

(8.1)
(8.2)

+ NVL: chuyển từ lô trắng sang lô cân đối, từ
kho chung sang kho kế hoạch.

(9)

Phiếu xuất
kho

Chức năng
thực hiện

Lập đơn
hàng mua

- Lập đơn hàng mua từ các đề nghị mua sau
cân đối nguồn lực.

Đơn đặt hàng
mua

- Nhập mua NVL theo đơn hàng:

(10)

Nhập mua

+ Nếu việc mua hàng quản lý được theo từng
lô cân đối, hàng mua về nhập luôn vào kho kế
hoạch.
+ Nếu việc mua hàng không quản lý được
riêng theo từng lô cân đối, hàng mua về nhập
vào kho chung rồi sẽ xuất sang kho kế hoạch
theo từng lô.

Cân đối
nguồn lực

+ Nếu không đủ thực hiện bước (3), (4)

Nội dung
+ TP: xuất chuyển từ lô trắng sang lô cân đối.

(11)

b. Tồn kho do hệ thống tự động tính toán.
(5)

Mã sự
Tên sự kiện
kiện

Theo dõi
tiến độ đơn
đặt hàng
mua

(12)

Xuất
chuyển
NVL cho
lô cân đối

(13)

Xuất kho
NVL phục
vụ sản xuất

(14)

Nhập NVL
thừa từ sản
xuất

- Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng mua về
mặt lượng, thời gian.
- Nếu hàng mua về đã nhập luôn vào kho kế
hoạch theo từng lô cân đối, không cần thực
hiện bước này.
- Ngược lại, sẽ xuất chuyển NVL từ lô trắng
sang lô cân đối, từ kho chung sang kho kế
hoạch với lượng thiếu cần bổ sung.
- Xuất NVL cho bộ phận sản xuất từ kho kế
hoạch, theo từng lô cân đối.

- Nhập NVL trở lại kho kế hoạch;
- Xuất chuyển từ kho kế hoạch về kho chung,
từ lô kế hoạch về lô trắng để phục vụ cân đối
các đơn hàng tiếp theo.

Phiếu nhập
mua

Báo cáo Theo
dõi đơn hàng
mua

Phiếu xuất
kho

Phiếu xuất
kho

- Phiếu nhập
kho.
- Phiếu xuất
kho.
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QUẢN LÝ THEO QUY TRÌNH (WORKFLOW)
Mã sự
Tên sự kiện
kiện

Nội dung

Chức năng
thực hiện

(15)

Thống kê
số lượng
dở dang
cuối kì

- Thống kê số sản phẩm dở dang cuối mỗi
tháng, là căn cứ để kế toán giá thành cập nhật
tính toán giá trị dở dang cuối kỳ.

- Tính giá
thành: đánh
giá dở dang
cuối kỳ.

(16)

Nhập TP
hoàn thành

- Nhập kho những thành phẩm theo lệnh sản
xuất.

Phiếu nhập
thành phẩm.

(17)

Xuất hàng
bán

- Thực hiện xuất kho bán hàng hóa cho khách
hàng theo đơn đặt hàng

Hóa đơn bán
hàng

(18)

(19)

(20)

Hàng bán
bị trả lại
Kế toán
mua hàng
và công nợ
phải trả
Kế toán
bán hàng
và công nợ
phải thu

- Thực hiện nhập hàng bán do khách hàng trả
lại (nếu có), nhập theo đơn hang bán để theo
dõi tiến độ

Hàng bán bị
trả lại

- Quản lý và theo dõi hạch toán mua hàng và
theo dõi các khoảng nợ phải trả với nhà cung
cấp

Phân hệ mua
hàng

- Quản lý và theo dõi hạch toán bán hàng theo
nhiều tiêu thức, quản lý doanh thu và các
khoảng nợ của khách hàng

Phân hệ bán
hàng

(21)

Kế toán
hàng tồn
kho

- Quản lý và theo dõi hạch toán hàng hóa tồn
kho (số lượng/giá trị) và các chỉ tiêu quản lý
trong kho

Phân hệ hàng
tồn kho

(22)

Kế toán chi
phí giá
thành

- Tập hợp chi phí tính toán giá trị sản phẩm dở
dang và tính giá thành sản phẩm

Phân hệ sản
xuất

(23)

Kế toán tài
sản, chi phí
trả trước

- Quản lý và theo dõi hạch toán tăng/giảm tài
sản chi phí trả trước cũng như tình hình trích
khấu hao tài sản và phân bổ chi phí trả trước

Phân hệ Tài
sản, công cụ

Mã sự
Tên sự kiện
kiện

Nội dung

Chức năng
thực hiện

(24)

Kế toán
vốn bằng
tiền

- Quản lý và theo dõi hạch toán các khoản thu/
chi/tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các
khoản vay

Phân hệ Vốn
bằng tiền

(25)

Kế toán
thuế

- Quản lý và theo dõi hạch toán các khoản thuế
(đầu vào/đầu ra) và nghĩa vụ với ngân sách nhà
nước

Báo cáo thuế

(26)

Kế toán
tổng hợp

- Tập hợp dữ liệu từ các phân hệ kế toán chi
tiết, xử lý các bút toán phân bổ, kết chuyển,
điều chỉnh và khóa sổ cuối kì

Phân hệ kế
toán tổng hợp

(27)

Kế toán
hợp nhất

- Tập hợp và xử lý dữ liệu từ các đơn vị thành
viên trong mô hình tập đoàn, công việc đa cấp,
đa chi nhánh

Khay dữ liệu
tổng hợp toàn
công ty
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CÂN ĐỐI NGUỒN LỰC
Tổng quan:
Để đáp ứng nhu cầu đơn hàng dựa trên thông tin về năng lực và nguồn lực hiện có của doanh nghiệp (lượng hàng tồn, định mức, máy móc thiết
bị, nhân công cùng một số yếu tố khác…), chương trình sẽ hoạch định ra nguồn lực tối ưu nhất cho sản xuất. BOM (Bill of material) cung cấp thông

tin hữu ích kịp thời, giúp tận dụng tốt các nguồn lực, đảm bảo tối ưu hóa các hoạt động trong chuỗi cung ứng (Supply change).
Những điểm chính:

 Đầu vào của BOM dựa trên thông tin về năng lực và nguồn lực hiện có
của doanh nghiệp:
•

Lập đơn hàng đặt ra nhu cầu: mặt hàng, số lượng, thời gian giao hàng

•

Khai báo định mức vật tư, nguyên vật liệu và các yếu tố sản xuất khác
(nhân công, sản xuất chung) trong kết cấu sản phẩm của từng công đoạn
sản xuất cùng tỷ lệ hao hụt (nếu có).

•

•

•

Thời gian chờ mua, chờ sản xuất cho từng sản phẩm, công đoạn (list
time); đây là cơ sở tính toán tổng thời gian sản xuất so với ngày dự kiến
giao hàng.

1. Nhu
cầu

2. Đơn hàng
bán
3. Nhu cầu
sản xuất thêm

4. Tồn kho
5. Định mức
tiêu hao

BOM

Dựa trên khả năng đáp ứng của kho đến thời điểm sản xuất: tồn kho thực
tế của thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu; tính toán đến các
lệnh sản xuất đang thực hiện và kế hoạch đã được xác nhận.

6. Nhu cầu
sản xuất

Dựa trên năng lực sản xuất thực tế (nhân lực, máy móc thiết bị…) cùng
các yếu tố khác (văn hóa vùng miền, thời tiết…)

7. Thời gian
hoàn thành

8. Quy trình
mua

9. Quy trình
sản xuất
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CÂN ĐỐI NGUỒN LỰC
 Chương trình sẽ hoạch định ra nguồn lực tối ưu nhất cho sản
xuất thông qua trả lời các câu hỏi:
•

Doanh nghiệp có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu đơn hàng không?

•

Nguyên vật liệu cần cho sản xuất là bao nhiêu ? Cần mua thêm
bao nhiêu và khi nào cần mua ?

•

Các yếu tố nhân lực, máy móc thiết bị và các yếu tố khác ?

→ Từ đó làm cơ sở cho việc thiết lập nhu cầu mua hàng và lập kế
hoạch sản xuất theo tổ, đội, phân xưởng …

Đơn hàng bán, Định mức tiêu hao
kỹ thuật cùng Tồn kho thực tế là
những đầu vào quan trọng cho quá
trình cân đối nguồn lực (BOM).

 Ngoài ra chương trình có khả năng xử lý linh hoạt các vấn đề
khác liên quan:
•

Huỷ đơn hàng

•

Khách hàng đặt thêm hàng

•

Sản xuất theo lô, mẻ

•

Sản xuất đáp ứng nhu cầu tối thiểu của kho

•

…

Dựa trên thông tin về năng lực và nguồn lực hiện có của Doanh nghiệp,
BOM sẽ hoạch định ra nguồn lực tối ưu nhất cho quá trình sản xuất.
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QUY TRÌNH MUA HÀNG
Tổng quan:
Phân hệ quản lý mua hàng giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các khâu trong quy trình mua hàng bắt đầu từ nhu cầu mua hàng đến lập kế
hoạch, cập nhật báo giá, lựa chọn nhà cung cấp, lập đơn đặt hàng mua, phiếu nhập mua đồng thời quản lý công nợ chi tiết cho từng nhà cung cấp,

từng hợp đồng, đơn hàng mua một cách đầy đủ và chính xác.
Những điểm chính:

1. Nhu
cầu

2. Nhận báo giá

3. Lựa chọn nhà
cung cấp

4. Đơn hàng,
hợp đồng mua
Tiến độ

5. Nhập mua,
Vận chuyển

8. Quy trình
kho

6. Giảm giá
hàng mua

7. Trả lại
hàng mua

9. Quy trình
kế toán
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QUY TRÌNH MUA HÀNG
Những điểm chính:

Nhà cung cấp

Nhân viên
mua hàng

Kế toán

Thủ kho

Thủ quỹ

B

•

Lập và in đề nghị mua hàng, đơn hàng mua, phiếu nhập mua, chi phí
vận chuyển - dịch vụ, phiếu chi trả nhà cung cấp, phiếu bù trừ công nợ

Lập báo
giá

Đề nghị mua

theo quy trình.
•

Phân bổ chi phí mua, chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu cho các mặt

hàng (theo giá trị / số lượng).
•

Lập HĐBH và
xuất hàng

Lập đơn hàng
mua
Nhận hàng và
kiểm tra

Theo dõi, hạch toán tự động tính thuế GTGT, thuế tiêu thụ, thuế nhập
khẩu theo tờ khai hải quan.

•

Lựa chọn nhà
cung cấp

Làm thủ tục
thanh toán

Bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp cũng như giữa các đối tượng

Đúng

Sai

Giám sát công nợ phải trả nhà cung cấp theo nhiều tiêu thức khác

Ghi sổ kế toán
vật tư

nhau (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân viên, …)
•

Lập phiếu nhập
mua

Thanh toán ngay

Thông báo
BPMH

Chi tiền và ghi
sổ quỹ

Lập phiếu chi

quản lý chi tiết khác như nhân viên, bộ phận, sản phẩm, hợp đồng…
•

Lập ủy nhiệm
chi

In báo cáo: Báo cáo lựa chọn nhà cung cấp, Bảng kê hàng hóa dịch vụ
mua vào, Tổng hợp nhập kho, Tổng hợp vận chuyển bốc dỡ lắp đặt

Ghi sổ tiền
mặt, tiền gửi

hàng mua, Theo dõi đơn hàng mua, Báo cáo thời hạn giao hàng theo
Chưa thanh toán

đơn hàng mua…

Giao dịch với ngân hàng

Ghi sổ
công nợ

E

Hình 1. Quy trình nghiệp vụ mua hàng
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QUY TRÌNH MUA HÀNG
Những điểm nổi bật:
•

Phân tích mua hàng theo nhiều tiêu chí (nhà cung cấp, nhân viên
mua, lô hàng, bộ phận, hình thức mua, mặt hàng, đơn hàng…)

•

So sánh các chỉ tiêu phân tích mua hàng giữa kế hoạch và thực hiện,
giữa kỳ này với kỳ trước, cùng kỳ năm trước.

•

Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, hợp đồng mua (giao hàng đúng
lượng, đúng hạn).

•

Phân tích tuổi nợ. Tự động theo dõi hạn thanh toán hoặc do người
dùng định nghĩa, tính toán tuổi nợ trong hạn, quá hạn, khó đòi; khai

Báo cáo của chương trình phân tích số liệu mua hàng theo nhiều tiêu
chí như nhà cung cấp, bộ phận, nhân viên, vật tư, lô hàng..

báo và tính toán lãi trước hạn, lãi quá hạn cho từng kỳ hạn nợ.
•

Tích hợp với hệ thống mã vạch. Có khả năng lấy dữ liệu từ các hệ
thống khác như file excel, máy chấm công, trạm cân điện tử, phần
mềm quản lý khác …

•

Lưu các thông tin khác trên chứng từ thông qua việc attach, download các file tài liệu đính kèm.

•

Mở rộng các danh mục, các tiện ích, cảnh báo và báo cáo theo đặc
thù từng doanh nghiệp.

Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng mua trên từng vật tư cả về mặt
lượng và thời hạn giao hàng.
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QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO
Tổng quan:
Phân hệ quản lý hàng tồn kho cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình nhập xuất tồn kho tại công ty, hỗ trợ tối đa mục tiêu kiểm soát và
giảm thiểu tiền chết tại kho thông qua việc thống kê chính xác, tối ưu về hạn mức kho cũng như thời gian lưu kho.
Những điểm chính:
1. Nhu
cầu

1. Kho NVL
chung

2. Kho NVL
kế hoạch

Sản xuất
công đoạn 1

3. Nhập lại NVL,
TPCĐ thừa

4. Kho TPCĐ 1
6. Quy trình
bán hàng
Sản xuất
công đoạn 2
7. Quy trình
kế toán
5. Kho TPCĐ 2

21

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO
Những điểm chính:
•

Lập và in Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu xuất lắp ráp và Phiếu
nhập thành phẩm trực tiếp trên phần mềm.

•

Kế toán

Bộ phận yêu cầu

Thủ kho

B

Yêu cầu
nhập kho

Kiểm hàng và
nhập kho

Quản lý vật tư theo nhiều đơn vị tính, bao gồm các đơn vị tính quy đổi

Lập phiếu
nhập kho

(Thùng-Chai, Hộp – Viên - Kg...) và đơn vị tính không quy đổi (tấm gỗ –

Ghi sổ kế toán
vật tư

m3..), lưu hệ số quy đổi theo hai cách từ đơn vị gốc về quy đổi hoặc từ quy

Ghi thẻ kho

đổi về đơn vị gốc.
E

•

Quản lý việc cho phép/không cho phép xuất hàng âm; cảnh báo xuất âm,
xuất vượt mức tồn kho tối thiểu.

•

Hình 2. Quy trình nhập kho

Tự động tính giá vốn của hàng xuất theo nhiều phương pháp khác nhau:

Bộ phận yêu cầu

Đích danh, giá trung bình tháng, trung bình thời điểm, nhập trước xuất

B

Kế toán

Thủ kho

trước; theo từng kho hoặc không theo kho. Xử lý bài toán làm tròn 10/3

khi tính giá vốn trong trường hợp lượng hết, tiền còn.
•

Kiểm tra hàng
tồn kho

Xử lý các trường hợp tính giá vốn quay vòng, áp giá vốn tự động khi xuất
lắp ráp, xuất điều chuyển kho, xuất chuyển đơn vị chi nhánh khác…

•

Yêu cầu
xuất kho

Thiếu

Đủ

Lập phiếu xuất
kho

Thông báo
BPYC

Xuất kho

Các báo cáo thống kê: Bảng kê phiếu nhập/phiếu xuất/hóa đơn.., Thẻ kho,
Ghi sổ kế toán
vật tư

Bản đồ kho, In mã vạch, In Palet, Tổng hợp nhập xuất tồn, Báo cáo quản

Ghi thẻ kho

trị kho, Báo cáo tồn kho theo kho, Tồn kho theo thời gian, Báo cáo so sánh
E

vật tư xuất thực tế so với định mức…
Hình 3. Quy trình xuất kho
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QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO
Những điểm nổi bật:
•

Thống kê số liệu nhập xuất tồn theo nhiều chiều quản lý như: kho, vị trí
trong bản đồ kho, palet, lô, ngành hàng, mặt hàng, chi tiết mã hàng, mã
hàng đại diện cũng như các đối tượng quản lý khác.

•

Thống kê kho theo nhiều chiều quản lý với các
chỉ tiêu nhóm và chi tiết

Phân tích tuổi kho: Căn cứ vào các phiếu nhập xuất, chương trình xử lý

Quản lý hạn mức kho theo tồn tối thiểu, tồn tối đa
trên từng vật tư/kho/lô/bộ phận...

và tính toán tuổi kho theo phương pháp FIFO cho từng vật tư. Mức tuổi
kho do người dùng tự định nghĩa (< 30 ngày, 30-60 ngày, 60-90 ngày,
> 90 ngày…)
Phân tích tuổi kho cho từng vật tư với các mức tuổi
kho do người dùng tự định nghĩa

•

Kiểm tra và cảnh báo lỗi logic giữa kho và kế toán. Đưa
ra gợi ý đến tận chứng từ gốc có lỗi phát sinh.

Cập nhật kiểm kê định kỳ, tự động tạo các phiếu xuất khi có giá trị
kiểm kê.

•

Phát hiện và cảnh báo các lỗi logic lệch số liệu giữa kho và kế toán,
lỗi logic kho vì lý do tăng/giảm không cùng đối tượng quản lý…

Ứng dụng mã vạch trong nhập xuất kho

Phiếu xuất lắp ráp được ứng dụng nhiều trong các ngành
công nghiệp lắp ráp như linh kiện, máy tính...

•

Tích hợp với hệ thống mã vạch. Có khả năng lấy dữ liệu từ các hệ
thống khác như file excel, máy chấm công, trạm cân điện tử, phần
mềm quản lý khác…

•
Bản đồ kho giúp quản lý kho hàng một cách tối ưu, đặc
biệt với các đơn bị có kho hàng rộng lớn.

Tự động cập nhật kết quả kiểm kê cuối kỳ từ các file
excel, dữ liệu của máy kiểm kê mã vạch...

Lưu các thông tin khác trên chứng từ thông qua việc attach, download các file tài liệu đính kèm.
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QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO
Những điểm nổi bật:
•

Cho phép so sánh các chỉ tiêu phân tích kho giữa quản lý kho và kế toán, giữa kế hoạch và thực hiện, giữa kỳ này với kỳ trước, …
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QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO
Những điểm nổi bật:
Báo cáo kho quản trị (Báo cáo thống kê sản xuất):

•

Đưa ra được lượng tiêu hao, hao hụt giữa thực tế và định mức kế

Kế hoạch sản xuất ngày

hoạch theo từng phân xưởng, từng ca sản xuất, từng lô sản xuất, từng
mã hàng…
•

Cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác,
đầy đủ về tình hình diễn biến: sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn lao
động, chi phí cùng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

•

Chứng từ xuất kho NVL thực tế

Giúp người quản lý đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến
lược, chính sách và xây dựng kế hoạch phát triển.

Báo cáo so sánh vật tư xuất thực tế và định mức

Báo cáo thống kê sản xuất
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Tổng quan:
Quản lý đầy đủ các khâu trong quy trình sản xuất từ Lập đơn hàng sản xuất (Lệnh sản xuất, Hướng dẫn sản xuất) → Xuất/Nhập kho nguyên vật
liệu → Nhập thành phẩm hoàn thành → Tính giá thành sản phẩm. Công tác kiểm soát chặt chẽ, thống kê tức thời và việc tính chính xác giá thành sản

phẩm sẽ giúp nhà quản trị chủ động điều hành và ra quyết định sản xuất kinh doanh.
Những điểm chính:
1. Nhu
cầu

Kho NVL

2. Lệnh sản xuất

3. Xuất NVL
sản xuất

Sản xuất

5. Nhập kho,
tính giá thành

4. Nhập lại
NVL thừa

Kho TP
6. Quy trình
kho

7. Quy trình
kế toán
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Những điểm chính:

 Quy trình sản xuất
•

Lập và in Đơn hàng sản xuất, Phiếu xuất kho nguyên vật liệu, Phiếu

nhập kho nguyên vật liệu thừa, Phiếu nhập thành phẩm theo quy trình.
•

Quản lý thông tin sản xuất chi tiết từng ngày, từng ca làm việc, từng
công đoạn sản xuất…

•

Tích hợp với hệ thống mã vạch. Có khả năng lấy dữ liệu từ các hệ
thống khác như file excel, máy chấm công, trạm cân điện tử, phần
mềm quản lý khác…

•

Theo dõi và đánh giá tỷ lệ hỏng, hủy, hao hụt trong quá trình thống kê

Chứng từ trong quy trình được lập và in trên phần mềm. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh
thêm trước khi in thông qua các tham số mở rộng đã được chương trình khai báo sẵn.

sản xuất.
•

Theo dõi tiến độ nhập thành phẩm so với đơn hàng sản xuất (hoàn

thành đúng sản lượng, đúng thời hạn).
•

So sánh các chỉ tiêu phân tích sản xuất giữa kế hoạch và thực hiện,
giữa kỳ này với kỳ trước, cùng kỳ năm trước.

•

In báo cáo: Báo cáo nhu cầu vật tư, Tổng hợp nhập – xuất kho, Báo
cáo so sánh vật tư xuất thực tế và định mức, Bảng kê theo đơn hàng
sản xuất, Báo cáo thời hạn giao hàng theo đơn hàng…
Các dạng biểu đồ của Google thích hợp với báo cáo so sánh chỉ tiêu phân tích sản lượng
nhập kho giữa kế hoạch và thực hiện, giữa kỳ này kỳ truớc, cùng kỳ năm truớc...
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 Tính giá thành sản phẩm
 Đối với doanh nghiệp áp dụng bài toán giá thành sản xuất, chương trình
cho phép tính giá thành theo cả 2 phương pháp truyền thống và kế hoạch:

- Tính giá thành theo phương pháp truyền thống:
•

Thực hiện lần lượt qua các bước từ tập hợp và phân bổ chi phí đến
đánh giá dở dang cuối kỳ và tính giá thành.

•

Tập hợp và phân bổ chi phí: Chi phí được tập hợp tự động từ các
phân hệ kế toán khác, trên cơ sở phát sinh trực tiếp cho từng sản
phẩm, công đoạn hoặc phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm, công
đoạn theo nhiều tiêu thức (định mức, hệ số, tỷ lệ, doanh thu, giá bán,
số lượng sản phẩm hoàn thành...)

•

Giá trị dở dang cuối kỳ được xác định theo nhiều phương pháp: Chi
phí nguyên vật liệu phát sinh, Số lượng sản phẩm dở dang quy tương
đương, Dở dang trên dây chuyền…

•

Giá thành được tính trên từng sản phẩm, từng công đoạn, từng yếu tố;
ngoài ra có thể trên từng bộ phận, lô sản xuất… Từ đó giá thành đơn
vị được tính và cập nhật cho các phiếu nhập thành phẩm, phiếu xuất
bán và xuất kho thành phẩm công đoạn.
Giá thành được tính trên từng sản phẩm, công đoạn, yếu tố trên cơ sở
chi phí dở dang đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và dở dang cuối kỳ
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
- Tính giá thành theo phương pháp kế hoạch:
•

Theo phương pháp này, giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi
phí và sản lượng theo kế hoạch. Kế hoạch chi phí và sản lượng được

xây dựng trước khi bước vào sản xuất trên cơ sở giá thành thực tế kỳ
trước và dự toán chi phí kỳ kế hoạch.
•

Các bước thực hiện tính toán tương tự như phương pháp giá thành

truyền thống. Tuy nhiên giá thành kết chuyển vào các sản phẩm chỉ lấy
theo chi phí trong kế hoạch đặt ra. Phần chi phí vượt hạn mức theo kế
hoạch được kết chuyển thẳng sang tài khoản giá vốn (6322).

Chương trình cho phép điều chỉnh số lượng SP phân bổ thay cho số lượng SP hoàn thành
để xử lý trường hợp trong kỳ có chi phí phát sinh nhưng không có SP hoàn thành

- Trong thực tế: Khi áp dụng giá thành sản xuất doanh nghiệp có thể phát
sinh các bài toán khác như: thăng cấp, hạ cấp, sản phẩm hỏng, không có sản
phẩm hoàn thành trong kỳ, dở dang đầu kỳ trên từng yếu tố sản xuất khác

nhau… Chương trình sẽ có phương án xử lý hiệu quả cho những bài toán
thực tế trên.
- Các báo cáo: Phân tích giá thành, Báo cáo cân đối các yếu tố trong giá
thành, Phân tích giá thành theo năm, Phân tích giá thành theo tháng, Báo cáo
chi phí dở dang, Báo cáo hiệu quả sử dụng nguồn lực, Báo cáo so sánh giá
thành thực tế và định mức…
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 Đối với doanh nghiệp áp dụng bài toán giá thành dịch vụ, sản phẩm là
dự án/công trình/dịch vụ.
•

Chi phí phát sinh được tập hợp tự động từ các phân hệ kế toán khác

bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi
công, chi phí sản xuất chung.
•

Chi phí được tập hợp trực tiếp cho từng dự án/công trình hoặc tập

hợp chung rồi phân bổ cho các dự án/công trình theo nhiều tiêu
thức (tỷ lệ, hệ số...)
•

Kết chuyển giá vốn cuối kỳ: Chương trình sẽ tự động kết chuyển
giá vốn cho những công trình/dịch vụ/vụ việc có doanh thu. Người

Chương trình cho phép lựa chọn kết chuyển 1 phần chi phí dự án/công trình theo tỷ lệ doanh thu, chi phí.
Tỷ lệ này có thể khác nhau theo từng khoản mục phí để phản ánh đúng thực tế của doanh nghiệp.

dùng có thể chỉ định việc có/không kết chuyển, hoặc kết chuyển
một phần theo phần trăm lợi nhuận, chi phí; Ngoài ra chương trình

cho phép thay đổi tỷ lệ kết chuyển khác nhau trên từng khoản mục
phí thuộc mỗi công trình để phản ánh đúng nghiệp vụ thực tế của
doanh nghiệp.
•

In báo cáo: Báo cáo quyết toán công trình, Bảng kê chứng từ theo
sản phẩm công trình, Bảng cân đối sản phẩm công trình, Bảng tổng
hợp chi phí dự án và nhu cầu sử dụng vốn của dự án, Báo cáo kết

quả kinh doanh theo công trình (dịch vụ)…
Báo cáo quyết toán công trình phân tích doanh thu, chi phí, giá trị dở dang, lãi lỗ
trên từng hạng mục/công trình, chi tiết đến từng khoản mục.
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QUY TRÌNH BÁN HÀNG
Tổng quan:
Quản lý đầy đủ các khâu trong quy trình bán hàng từ Báo giá → Đơn hàng → Xuất hàng → Hóa đơn → Thanh toán. Trợ giúp cho bộ phận kinh
doanh - bán hàng, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách kịp thời, chính xác. Cung cấp nhiều tiêu chí phân tích bán

hàng giúp nhà quản trị có cái nhìn đa chiều về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Những điểm chính:

1. Nhu
cầu

2. Báo giá

3. Đơn hàng,
hợp đồng bán

Tiến độ

4. Hóa đơn kiêm
phiếu xuất
7. Quy trình
kho
5. Giảm giá
hàng bán
8. Quy trình
kế toán
6. Hàng bán bị
trả lại
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QUY TRÌNH BÁN HÀNG
Những điểm chính:
•

Lập và in báo giá, đơn hàng, hóa đơn, phiếu hàng bán bị trả lại,

Khách hàng

Nhân viên
bán hàng

B

Lập báo giá

phiếu thu tiền hàng theo quy trình.
•

Thủ kho

Thủ quỹ

Kiểm tra giá
kế hoạch

Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, hợp đồng bán (giao hàng đúng
lượng, đúng hạn).

•

Kế toán

Lập đơn đặt
hàng bán

Khai báo tự động tính và định khoản thuế GTGT đầu ra, thuế TTĐB

Kiểm tra hàng
tồn kho
Thiếu

Đủ

và tự động tính toán tiền chiết khấu bán hàng, giảm giá.
•

Thông báo
BPBH

Thiết lập và quản lý chính sách bán lẻ: chiết khấu, chương trình
khuyến mại, quà tặng,… chi tiết tới từng vùng địa bàn, khách hàng,

Lập phiếu xuất,
hóa đơn

Xuất kho

mặt hàng…
•

vùng/địa bàn, hình thức bán buôn/bán lẻ... Cho phép khai báo biên
độ của giá bán, so sánh phân tích giá bán thực với giá bán niêm yết.
•

Ghi sổ kế toán
vật tư

Xây dựng phương án giá bán linh hoạt theo: mặt hàng, khách hàng,

Giám sát công nợ phải thu của khách hàng theo nhiều tiêu thức khác

Nhận hàng

Thủ tục
thanh toán

Thanh toán ngay

nhau (hóa đơn, khách hàng, hợp đồng, nhân viên,…). Bù trừ công nợ
Giao dịch với ngân hàng

giữa các khách hàng cũng như giữa các đối tượng quản lý chi tiết

khác như nhân viên, bộ phận, sản phẩm, hợp đồng…
•

Thu tiền và ghi
sổ quỹ

Lập báo có

Ghi sổ tiền
mặt, tiền gửi

In báo cáo: Phân tích bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng, Báo cáo so sánh
giá thực với bảng giá, Theo dõi đơn hàng bán, Báo cáo thời hạn giao

Lập phiếu thu

Chưa thanh toán

Ghi sổ công nợ

hàng theo đơn hàng bán…

E

Hình 4. Quy trình nghiệp vụ bán hàng
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QUY TRÌNH BÁN HÀNG
Những điểm nổi bật:
•

Hỗ trợ bộ phận kế hoạch (kinh doanh) trong công tác lập bảng báo giá
kế hoạch nhằm trả lời đơn hàng của khách hàng một cách nhanh chóng
dựa trên tính toán chi phí sản xuất kết hợp chính sách kinh doanh của
doanh nghiệp.

•

Cơ sở thiết lập báo giá kế hoạch là bảng định mức sản phẩm, với sản
phẩm sản xuất được cấu thành từ các yếu tố sản xuất và chi phí liên
quan, với sản phẩm thương mại được cấu thành từ giá mua và các chi
phí liên quan.
Bảng định mức các yếu tố cấu thành lên giá của các mặt hàng

•

Trên cơ sở nhu cầu đặt hàng của khách hàng tính toán với bảng
định mức các yếu tố cấu thành, báo giá kế hoạch được đưa ra để
hỗ trợ bộ phận kinh doanh đàm phán đơn hàng một cách hiệu quả,
tối ưu lợi ích cho cả khách hàng và doanh nghiệp.

•

Từ đây, hiệu quả kinh doanh được đánh giá dựa trên so sánh sản
lượng, giá bán, giá vốn giữa kế hoạch với thực hiện theo từng đơn
hàng, mặt hàng, khách hàng..

Báo cáo về kết quả báo giá và đánh giá hiệu quả so với giá bán thực tế
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QUY TRÌNH BÁN HÀNG
Những điểm nổi bật:
•

Quản lý việc cho phép/không cho phép xuất hàng âm; cảnh báo xuất âm, xuất
vượt mức tồn kho tối thiểu.

•

Tự động tính giá vốn của hàng xuất theo nhiều phương pháp khác nhau: đích
danh, giá trung bình tháng, trung bình thời điểm, nhập trước xuất trước; theo
từng kho hoặc không theo kho. Xử lý bài toán làm tròn 10/3 khi tính giá vốn
trong trường hợp lượng hết, tiền còn.

•

Xử lý các trường hợp tính giá vốn quay vòng, áp giá vốn tự động khi xuất lắp
ráp, xuất điều chuyển kho, xuất chuyển cho đơn vị chi nhánh khác…
Cảnh báo xuất hàng âm, xuất vượt mức tồn kho tối thiểu ngay khi nhập liệu hóa đơn bán hàng.

Người dùng có thể tự định nghĩa cột, dòng báo
cáo theo các tiêu chí quản lý như khách hàng,
bộ phận, nhân viên, vùng miền, giờ, ngày,
tháng...

•

Phân tích doanh số bán hàng theo mô hình cột, dòng với các tiêu chí lựa
chọn đa dạng: Vùng miền, bộ phận, nhân viên, mặt hàng, giờ, ngày,

tháng… cũng như các tiêu thức quản lý mở rộng khác.
•

Tối ưu hóa hiệu quả trong công tác bán hàng, hỗ trợ nhân viên bán hàng
có thể vừa nghe điện thoại của khách vừa kiểm tra được thông tin từ hệ
thống thông qua các tiện ích: xem tồn kho tức thời của mặt hàng, tìm kiếm

Nhân viên bán hàng có thể tra cứu nhanh
các thông tin: Còn hàng không ? Tồn
từng kho bao nhiêu? Nếu hết có những
mặt hàng thay thế nào ? Nếu chưa cập
nhật bảng giá thì giá bán ước tính là bao
nhiêu ? ...

mặt hàng thay thế, ước tính giá bán dựa trên giá nhập đầu vào…
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QUY TRÌNH BÁN HÀNG
Quản lý bán lẻ áp dụng cho các siêu thị,
cửa hàng bán lẻ với giao diện đơn giản và
thao tác nhanh.

Quản lý các chương trình chiết khấu,
khuyến mại với nhiều hình thức đa
dạng, phong phú.

Ứng dụng biểu đồ Google giúp việc phân tích, so sánh
số liệu trên các báo cáo một cách trực quan.

Báo cáo bán hàng so sánh giá bán thực với bảng giá niêm yết áp dụng cho
từng mặt hàng, khách hàng, hình thức bán buôn/bán lẻ, vùng/địa bàn...

Quản lý vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt được tích hợp
ngay trong phân hệ bán hàng.
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QUY TRÌNH BÁN HÀNG
Những điểm nổi bật:
•

Phân tích lãi lỗ bán hàng chi tiết đến từng mặt hàng, bao gồm lãi gộp
và lãi cuối cùng sau khi tính toán phân bổ doanh thu, chi phí khác.

•

So sánh các chỉ tiêu phân tích bán hàng giữa kế hoạch và thực hiện,
giữa kỳ này với kỳ trước, cùng kỳ năm trước.

•

Tính toán khả năng chiếm dụng vốn của khách hàng với đơn vị. Cảnh
báo số nợ vượt hạn mức tín dụng cho phép.

•

Phân tích tuổi nợ. Tự động theo dõi hạn thanh toán hoặc người dùng
định nghĩa, tính toán tuổi nợ trong hạn, quá hạn, khó đòi; Cho phép
khai báo và tính toán lãi trước hạn, lãi quá hạn cho từng kỳ hạn nợ.

•

Tích hợp với hệ thống mã vạch. Có khả năng lấy dữ liệu từ các hệ
thống khác như file excel, máy chấm công, trạm cân điện tử, phần
mềm quản lý khác …

•

Lưu các thông tin khác trên chứng từ thông qua việc attach, download
các file tài liệu đính kèm.

•

Mở rộng các danh mục, các tiện ích, cảnh báo và báo cáo theo đặc thù
từng doanh nghiệp.

Phân tích lãi lỗ bán hàng theo nhiều
tiêu chí, cho phép tính lãi thực cuối
cùng sau khi phân bổ các khoản
doanh thu và chi phí khác trong kỳ

Phân tích tuổi nợ: Tính toán nợ phải
thu trong hạn, quá hạn, khó đòi.
Cho phép khai báo và tính lãi truớc
hạn, lãi quá hạn cho từng kỳ hạn nợ.

Ứng dụng quản lý mã vạch
hiệu quả với công tác bán
hàng đặc biệt áp dụng cho
các siêu thị, cửa hàng bán lẻ.

Phần mềm có khả năng
kết nối với các phần mềm
quản lý bán hàng khác hỗ
trợ tối đa công tác bán
hàng của doanh nghiệp.
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QUY TRÌNH BÁN LẺ
Tổng quan:
Quản lý đầy đủ các khâu trong quy trình bán lẻ tại các cửa hàng, quầy hàng… nhằm giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống phân phối bán lẻ các sản
phẩm hàng hóa của đơn vị. Các giao dịch bán hàng, thanh toán được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi cùng những tính năng hạch toán kế toán tự động

sẽ hỗ trợ giảm thiểu tối đa thao tác thực hiện của các bộ phận liên quan.
Những điểm chính:
•

Khai báo và quản lý hàng hóa theo mã vạch, theo serial, hình ảnh...

Nhân viên
thu ngân

Quản lý

Thủ quỹ

Kế toán

Lập và in mã vạch từ phần mềm.
•

Lập và in các giao dịch hóa đơn bán lẻ (tự tính tiền hàng theo giá bán

B

lẻ, lấy chiết khấu… Ghi nhận tiền khách hàng trả và tiền phải trả lại
khách hàng).
•

Tiền mặt
đầu ca

Thiết lập và quản lý chính sách bán lẻ: giảm giá, chiết khấu, tặng
quà, thẻ tích điểm… tới từng khách hàng, mặt hàng, nhóm hàng.

•

Thanh toán bằng nhiều cách (Tiền mặt, Thẻ ngân hàng...). Tự động

Hóa đơn bán lẻ

Đổi hàng,
trả hàng

hạch toán phiếu kế toán (phiếu thu, báo có ngân hàng)
•

Quản lý lượng hàng theo từng kho, điểm bán hàng. Theo dõi việc
điều chuyển hàng hóa giữa các kho, các điểm bán hàng.

•

Lập và in báo cáo doanh số bán lẻ, Báo cáo tổng hợp và chi tiết về

Hết ca
nộp tiền

Giao nhận
tiền mặt

Phiếu thu

hàng xuất (theo ngày, nhân viên, nhóm khách hàng…)
E
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QUY TRÌNH BÁN LẺ

Tìm k ếm
thông tin liên quan
ế mã vạ

ạ

Giao diện của hóa đơn bán lẻ

Dự

rê

ị ,
ạ

ứ

ặ

ừ

mã vạ

Tiện ích nhập liệu trên hóa đơn bán lẻ

ẽ ự ộ
ế
â

à

Tự động tạo chứng từ thanh toán sau khi bán hàng

In hóa đơn bán lẻ
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QUY TRÌNH QUẢN LÝ LÔ ĐƠN HÀNG
Tổng quan:
Khái niệm lô được sử dụng để định nghĩa cho một hay nhiều đơn hàng bán ở mọi khâu trong chuỗi sản xuất. Luồng thông tin theo lô nhằm trả lời các
câu hỏi của khách hàng về tình trạng đơn hàng: Đơn hàng đã thực hiện đến đâu ? Câu trả lời từ hệ thống thông tin quản lý lô đơn hàng:
Đang thực hiện trong quy trình mua

Đang thực hiện trong quy trình sản xuất

Đang thực hiện trong quy trình bán

+ Nguyên vật liệu chưa về đến kho

+ Đã xuất nguyên vật liệu, đang sản xuất

+ Đã lập phiếu bán hàng

+ Nguyên vật liệu đã về đến kho

+ Đã nhập kho thành phẩm

+ Hàng đang nằm trên kho đi đường

Đơn hàng mua
(PO)

Phiếu nhập mua
(NM)

Chi phí vận
chuyển (CP)

Lệnh sản xuẩt
(SX)

Phiếu xuất kho
(PX)

1.Quy trình mua

2. Kho nguyên
vật liệu chung

3. Kho nguyên
vật liệu kế hoạch

4. Sản xuất

Đơn hàng bán
(SO)

5. Kho thành
phẩm công đoạn

Hóa đơn bán
hàng (HD)

Hàng bán trả
lại (TL)

6.Bán hàng
Khách
hàng

Chú thích
Tiến trình
chứa lô
Tiến trình
không chứa lô
Đường check báo cáo theo lô
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QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Những điểm nổi bật:

 Quản lý thông tin khách hàng:
•

Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, email, quy
mô công ty...

•

Thông tin các đối tác đại diện của khách hàng.

 Theo dõi tình trạng khách hàng:
•

Chưa có nhu cầu/Tiềm năng/Đang chăm sóc/Dự kiến ký/Đã ký...

•

Nhân viên marketing/Nhân viên kinh doanh phụ trách...
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QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG
Tổng quan:
Cập nhật, lưu trữ thông tin về khách hàng, về các hợp đồng mua, hợp đồng bán... trên một hệ thống mở; cho phép người dùng có thể tra cứu, tìm kiếm
các thông tin một cách thuận tiện, nhanh chóng cũng như hỗ trợ công tác thống kê, phân tích, đánh giá một cách khoa học và hiệu quả.
Những điểm chính:

 Quản lý hợp đồng:
•

Mã hợp đồng, Số file lưu trữ, Ngày ký hợp đồng, Giá trị hợp đồng
trước/sau thuế, Giá trị hoa hồng...

•

Phụ lục hợp đồng, Chi tiết hàng hóa theo hợp đồng, Điều khoản thanh
toán của hợp đồng...

Tab Thanh toán: Lưu từng điều khoản thanh toán Theo dõi tiến
độ thực hiện thanh toán theo từng điều khoản của hợp đồng

Tab Phụ lục: Các thông tin trong phụ lục có thể khai báo bằng
cách click đúp chuột vào tiêu đề của các thông tin.

•

Tab đối tác: Lưu thông tin về các đối tác liên
quan đến hợp đồng.

Tab chi tiết đối tượng/Vật tư, HH: Lưu các đối tượng liên
quan đến hợp đồng, thông tin vật tư HH của hợp đồng

Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, Tiến độ thanh toán theo
từng điều khoản của hợp đồng...

Quản lý hợp đồng bao gồm các thông tin căn bản sẵn có và các thông tin mở rộng (định dạng kiểu ngày, kiểu ký
tự và kiểu số) cho phép người dùng có thể tự định nghĩa bằng cách click đúp chuột để khai báo lại tiêu đề.
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QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG
Những điểm nổi bật:
•

Truy xuất thông tin quản lý hợp đồng một cách đa chiều thông qua

các điều kiện lọc, gom nhóm theo nhiều tiêu chí như trạng thái,
khách hàng, bộ phận, nhân viên thực hiện,… cùng các chỉ tiêu mở
rộng khác do người dùng tự định nghĩa.
•

Lưu các thông tin khác trên quản lý hợp đồng thông qua việc attach, download các file hình ảnh, tài liệu đính kèm.
Truy xuất thông tin trên quản lý hợp đồng một cách đa chiều thông qua các điều kiện lọc, gom nhóm
theo nhiều tiêu chí như trạng thái, khách hàng, bộ phận, nhân viên thực hiện, các loại ngày tháng…

•

Kết nối phân hệ quản lý công việc: Khai báo lịch làm việc chi tiết cho
từng hợp đồng, bộ phận, nhân viên; thiết lập chế độ cảnh báo nhắc việc

linh hoạt; lấy thông tin tự động từ phiếu công việc lưu thành giao dịch
trên quản lý hợp đồng, làm cơ sở phân tích đánh giá năng suất, hiệu quả
công việc của nhân viên.
•

In báo cáo: Bảng kê theo dõi hợp đồng mua/bán, Sổ tổng hợp công nợ
phải thu/phải trả theo hợp đồng, Sổ tổng hợp tài khoản theo hợp đồng,

Báo cáo giá trị sản lượng thực hiện theo hợp đồng, Theo dõi thanh toán
theo từng điều khoản hợp đồng,…
Cho phép attach, download các file hình ảnh, tài liệu đính kèm hợp đồng
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QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Khai báo lịch làm việc chi tiết cho từng hợp đồng, bộ phận, nhân viên;
thiết lập chế độ cảnh báo nhắc việc linh hoạt

Báo cáo theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng mua/bán

Các giao dịch công việc của nhân viên gắn với từng hợp đồng là cơ sở để
đánh giá hiệu quả công việc, hiệu quả hợp đồng.

Báo cáo theo dõi thanh toán theo từng điều khoản hợp đồng
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QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG
Tổng quan:
Phân hệ quản lý nhân sự - tiền lương hỗ trợ các công việc như tuyển dụng, đào tạo, theo dõi quá trình công tác, đánh giá nhân sự… đồng thời tính
toán chi tiết các khoản lương, thưởng, bảo hiểm, thuế thu nhập cho từng cá nhân, cung cấp thông tin hữu ích giúp người quản trị có cái nhìn tổng thể

về tình hình nhân sự cũng như đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
Những điểm chính:

1. Nhu
cầu

2. Tuyển dụng

3. Đào tạo

5. Bảng chấm
công

4. Quá trình
công tác

6. Hồ sơ
nhân viên

7. Tham số
lương

9. Báo cáo nhân
sự - tiền lương
8. Tính lương,
BHXH, Thuế
TNCN
10. Quy trình
kế toán
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QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG
Những điểm chính:
Phiếu đề xuất tuyển dụng được thực
hiện và in trên phần mềm đưa ra
thông tin về nhu cầu tuyển dụng, bộ
phận yêu cầu, thời gian, vị trí, số lượng
cần tuyển ...

♦ Quản lý tuyển dụng
•

Lập kế hoạch tuyển dụng gồm các thông tin về nhu cầu tuyển
dụng, thời gian, bộ phận yêu cầu, vị trí, số lượng cần tuyển…

•

Quản lý thông tin các ứng viên: sơ yếu lý lịch, quá trình học

tập công tác, kỹ năng kinh nghiệm…
•

Lập lịch thi tuyển, phỏng vấn các ứng viên chi tiết theo từng

Các kế hoạch tuyển dụng
được thống kê, lọc và sắp xếp
theo nhiều tiêu chí khác nhau

vị trí tuyển dụng, từng vòng thi tuyển…
•

Lưu kết quả thi tuyển, cập nhật trạng thái các hồ sơ trúng
tuyển, các hồ sơ hủy, loại hoặc có thể sử dụng khi cần tuyển
gấp..

•

Tự động cập nhật toàn bộ thông tin ứng viên sang thông tin
nhân viên mới với những hồ sơ trúng tuyển.

•

Báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng (số lượng
hồ sơ ứng viên, số lượng đạt, số lượng ứng tuyển theo vị
trí…).
Quy trình tuyển dụng được thực hiện đầy đủ trên phần mềm với
nhiều chỉ tiêu quản lý thích hợp cho đặc thù của từng đơn vị
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QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG
♦ Quản lý đào tạo
•

Các khóa đào tạo được theo dõi từ
khâu lập kế hoạch đến quá trình thực
hiện, kết quả đào tạo. Đây là cơ sở cho
các báo cáo đánh giá về chất lượng
nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Lập kế hoạch đào tạo bao gồm các thông tin: nhu cầu đào tạo, nội
dung, hình thức, đơn vị đào tạo, chi phí đào tạo phát sinh…

•

Theo dõi quản lý chi tiết các khóa đào tạo, đối chiếu trạng thái,
kết quả đào tạo với kế hoạch… Tự động cập nhật thông tin về
quá trình và kết quả đào tạo vào hồ sơ nhân viên.

•

Báo cáo thống kê đào tạo: Số lượng nhân viên tham gia từng
khóa, Số lượng đạt, số lượng không đạt khi kết thúc khóa đào
tạo...
♦ Quản lý quá trình công tác
•

Cập nhật hồ sơ nhân viên: Sơ yếu lý lịch, học vấn, kinh nghiệm..

•

Theo dõi hợp đồng lao động cho từng nhân viên: hợp đồng thử
việc, chính thức, hợp đồng theo kỳ hạn ...

•
Toàn bộ thông tin về quá trình
làm việc, khen thưởng kỷ luật,
luân chuyển bộ phận, chức vụ…
đều được ghi lại trong hồ sơ nhân
viên để phục vụ công tác thống
kê, quản lý

Cập nhật các thông tin thay đổi trong quá trình làm việc: Luân
chuyển bộ phận đơn vị, khen thưởng kỷ luật, đánh giá hàng kỳ…

•

Báo cáo thống kê, tổng hợp nhân sự theo các tiêu thức tùy chọn

(bộ phận, giới tính, độ tuổi, hợp đồng, …), phân tích đánh giá xếp
hạng nhân viên theo nhiều chỉ tiêu khác nhau.
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QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG
♦ Quản lý tiền lương
•

Bảng lương cho phép khai báo
linh hoạt, mềm dẻo các tham số
lương và công thức tính phù hợp
với cơ chế lương của từng đơn vị.

Khai báo linh hoạt kỳ tính lương, giờ tính lương, ngày nghỉ lễ,
nghỉ phép…

•

Tự động lấy dữ liệu từ máy chấm công, hoặc chấm công trên
phần mềm, cho phép điều chỉnh dữ liệu chấm công.

•

Áp dụng đa dạng các hình thức tính lương: lương theo sản phẩm,
theo giờ công,.. dữ liệu có thể kế thừa từ các phần hành kế toán
và quản lý khác.

•

Bảng lương có thể kế thừa dữ liệu từ
các phần hành quản lý khác như
module điều hành, thống kê năng
suất lao động thông qua các tiện ích
mở rộng khác trên phần mềm.

Khai báo linh hoạt, mềm dẻo các tham số lương và công thức tính
phù hợp với cơ chế lương của từng đơn vị.

•

Tính lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm, thuế thu nhập cho từng

Chương trình cho phép hạch
toán lương tự động sau khi người
dùng thực hiện tính lương.

nhân viên và tự động hạch toán các khoản đó theo từng bộ phận,
nhân viên ứng với khoản mục phí khác nhau.
•

Báo cáo lương: Bảng lương tổng hợp, chi tiết, bàng quyết toán
lương sản phẩm, bảng thanh toán lương chuyển qua ngân hàng,
thông báo lương qua mail, bảng kê thuế TNCN, tờ khai thuế
TNCN…

Các báo cáo lương, phiếu
thanh toán lương được thiết
kế phù hợp với từng đơn vị.
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QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG
Những điểm nổi bật:
•

Cho phép tra cứu, tìm kiếm thông tin nhân viên một cách dễ dàng, nhanh
chóng.

•

Thiết lập cảnh báo đa dạng và linh hoạt: Cảnh báo nhân viên có sinh nhật
trong tháng, nhân viên sắp hết hạn hợp đồng lao động, nhân viên có xếp
hạng thấp trong nhiều kỳ liên tiếp…

•

Lưu các thông tin khác trong phân hệ quản lý nhân sự tiền lương thông qua
việc attach, download các file tài liệu, hình ảnh đính kèm.

Các thông tin quản lý nhân sự trên phần mềm đều có tính mở, cho phép người
dùng có thể tùy chỉnh dễ dàng theo đặc thù quản lý của doanh nghiệp.

•

Khai báo bảng lương khác nhau cho từng đơn vị chi nhánh, cho phép
copy khai báo giữa các đơn vị.

•

Cho phép tạo bảng lương mới từ bảng lương tháng trước, sau đó điều
chỉnh hợp lý với tình hình thực tế tháng này.

•

Mở rộng các danh mục, các tiện ích, cảnh báo và báo cáo theo đặc
thù từng doanh nghiệp.

Thiết lập các cảnh báo đa dạng, linh hoạt với nhiều chế độ nhắc nhở như
khi chạy báo cáo, khi đăng nhập phần mềm hay trực tiếp qua mail...
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QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG
Những điểm nổi bật:
•

Cho phép tra cứu, tìm kiếm thông tin nhân viên một cách dễ
dàng, nhanh chóng.

•

Thiết lập cảnh báo đa dạng và linh hoạt: Cảnh báo nhân viên có
sinh nhật trong tháng, nhân viên sắp hết hạn hợp đồng lao động,
nhân viên có xếp hạng thấp trong nhiều kỳ liên tiếp…

•

Lưu các thông tin khác trong phân hệ quản lý nhân sự tiền lương
thông qua việc attach, download các file tài liệu, hình ảnh đính

kèm.
•

Các thông tin quản lý nhân sự trên phần mềm đều có tính mở, cho phép người
dùng có thể tùy chỉnh dễ dàng theo đặc thù quản lý của doanh nghiệp.

Khai báo bảng lương khác nhau cho từng đơn vị chi nhánh, cho
phép copy khai báo giữa các đơn vị.

•

Cho phép tạo bảng lương mới từ bảng lương tháng trước, sau đó
điều chỉnh hợp lý với tình hình thực tế tháng này.

•

Mở rộng các danh mục, các tiện ích, cảnh báo và báo cáo theo
đặc thù từng doanh nghiệp.

Thiết lập các cảnh báo đa dạng, linh hoạt với nhiều chế độ nhắc nhở như
khi chạy báo cáo, khi đăng nhập phần mềm hay trực tiếp qua mail...
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QUẢN LÝ TÀI LIỆU
Tổng quan:
Quản lý tài liệu là một module mới trên Meliasoft2016 giúp cho việc quản lý, theo dõi công văn đi/công văn đến cũng như lưu trữ, chia sẻ thông
tin và tài liệu, văn bản trên phần mềm.
Những điểm chính:

 Quản lý công văn đi/công văn đến:
•

Số công văn, loại công văn, ngày phát hành, đơn vị phát
hành, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực

•

Nội dung trích yếu, file văn bản đính kèm…

 Quản lý file tài liệu, văn bản
•

Thư mục chứa file, các thư mục theo dạng forder của

Window
•

Các chức năng: Tải lên (Attach File); Tải về (Download File)

•

Các chức năng: Gửi đến (Send to), Chuyển tiếp (Forward),
Rời đến (Move to)

•

Lưu lại các thông tin khác liên quan file tài liệu như các giao

dịch, comment...
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QUẢN LÝ TÀI LIỆU
Những điểm nổi bật:
•

File tải lên có thể gửi cho một hay nhiều
user, có thể lưu kèm các thông tin liên quan
khác bao gồm các thông tin sẵn có và thông
tin mở rộng do người dùng tự định nghĩa.

Tính toán khoảng thời gian tải lên, tải về file tài liệu một cách
tương đối → Hoạt động và thao tác tương tự như việc tải lên, tải
về trong Google, Mail.

•

Lưu nhật ký tải file: Các thông tin ngày, giờ cập nhật file, người

gửi file, người nhận file, những user đã đọc...
•

Chương trình tính toán khoảng thời gian
tải lên/tải về file một cách tương đối.

Lưu các file đang tải dở dang do sự cố mất điện, mất mạng..., khi
lựa chọn tải tiếp chương trình sẽ tự động ghi tiếp file chứ không
tải lại từ đầu, giảm thiểu tối đa thời gian khi thực hiện tính năng
này.

•

Lọc, sắp xếp, tìm kiếm các file văn bản theo nhiều tiêu thức như
chưa đọc, đã đọc, đã gửi, đã nhận, người gửi file, người nhận file,
đường dẫn lưu file, dung lượng file,...

•

Lưu các file đang tải dở dang và nhắc nhở tải tiếp file.

Cho phép gửi đến, rời đến, chuyển tiếp các file tới các
thư mục, các user trên cùng hệ thống.

Sẵn sàng kết nối với các module quản lý khác: Quản lý hợp đồng,
Quản lý nhân sự, Quản lý tài sản, Quản lý giao việc,…

Lọc, sắp xếp, tìm kiếm các file văn bản theo nhiều
tiêu thức khác nhau.

Sẵn sàng tích hợp trong các module quản lý khác.
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KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Tổng quan:
Phần mềm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán chuẩn theo chế độ, quy định của Bộ tài chính cũng như cung cấp hệ thống các danh mục, báo
cáo mở rộng phù hợp với tính vùng miền của mỗi doanh nghiệp.
Các phân hệ kế toán:
•

Kế toán vốn bằng tiền

•

Kế toán mua hàng - phải trả

•

Kế toán bán hàng - phải thu

•

Kế toán hàng tồn kho

•

Kế toán chi phí giá thành

•

Kế toán tài sản, công cụ

•

Kế toán thuế

•

Kế toán tổng hợp

•

Kế toán hợp nhất
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KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
Tổng quan:
Phân hệ vốn bằng tiền trên phần mềm cho phép lập kế hoạch và quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản tiền
vay một cách chặt chẽ, hiệu quả. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về dòng tiền vào/ra giúp doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát và có kế hoạch cân

đối thu chi hợp lý, kịp thời.
Những điểm chính:
•

Lập và in phiếu thu/phiếu chi/báo có/báo nợ ngân hàng trên phần
mềm.

•

Lập và in đề nghị thanh toán cho kế hoạch chi tiền, theo dõi tiến độ

thanh toán theo đề nghị chi tiết từng bộ phận, khoản mục…
•

Theo dõi các khoản thu/chi tại các quỹ như rút, gửi, chuyển khoản,
thanh toán công nợ, tạm ứng… chi tiết cho từng đối tượng, hợp đồng,

công trình, khoản mục…
•

Quản lý ngoại tệ: Tự động tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
theo từng nghiệp vụ phát sinh. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho
từng khoản mục có gốc ngoại tệ.

•

In báo cáo: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền
gửi ngân hàng, Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiền, Sổ chi tiết tài
khoản, Bảng kê chứng từ đề nghị thanh toán...
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KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Chứng từ đề nghị thanh toán liệt kê các khoản cần được thanh toán, hoàn trả cho từng đối tượng cụ thể. Các đề
nghị thanh toán được duyệt là cơ sở để kế toán thực hiện phiếu chi, ủy nhiệm chi (giấy báo nợ) trên phần mềm.

Các chứng từ Phiếu chi, Ủy nhiệm chi (giấy báo nợ) theo dõi thanh toán theo đề nghị nào. Trên cơ sở đó, kế toán
có thể tổng hợp thống kê các đề nghị thanh toán chưa được duyệt, đã được duyệt, đã được thanh toán.

Quản lý hợp đồng vay (khế ước vay):
+ Các thông tin ban đầu của khế ước
+ Theo dõi phát sinh tăng/giảm
+ Chi tiết điều khoản thanh toán
+ Lãi suất vay: trong hạn/quá hạn . . .

Báo cáo chi tiết lãi vay:
Phân tích biến động lãi vay
theo từng kỳ tính lãi, từng
mức biến động tăng giảm
giá trị vay

Phiếu thu, Giấy báo có chọn thanh toán chi tiết theo từng hóa đơn bán hàng
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KẾ TOÁN MUA HÀNG - PHẢI TRẢ
Tổng quan:
Phân hệ mua hàng - phải trả được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức
khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng... Trợ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, thanh toán

các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng thời gian và chính xác.
Những điểm chính:
•

Lập và in các chứng từ trong phân hệ mua hàng trên phần mềm.

•

Phân bổ chi phí mua, chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu cho các
mặt hàng (theo giá trị / số lượng).

•

Theo dõi, hạch toán tự động tính thuế GTGT, thuế tiêu thụ, thuế
nhập khẩu theo tờ khai hải quan.

•

Giám sát công nợ phải trả nhà cung cấp theo nhiều tiêu thức khác
nhau (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân viên, …)

•

Bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp cũng như giữa các đối

tượng quản lý chi tiết khác như nhân viên, bộ phận, hợp đồng…
•

In báo cáo: Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, Tổng hợp nhập
kho, Sổ nhật ký mua hàng, Sổ tổng hợp vận chuyển bốc dỡ, Sổ

chi tiết phải trả người bán, Sổ tổng hợp phải trả cho người bán...
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KẾ TOÁN MUA HÀNG - PHẢI TRẢ

Chứng từ nhập mua

Chứng từ chi phí vận chuyển

Phiếu chi, Ủy nhiệm chi chọn thanh toán chi tiết theo từng phiếu nhập mua

Một số báo cáo trong phân hệ mua hàng
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KẾ TOÁN BÁN HÀNG - PHẢI THU
Tổng quan:
Phân hệ bán hàng - phải thu được xây dựng dựa trên quy trình bán hàng và quản lý công nợ. Trợ giúp bộ phận kinh doanh - bán hàng, bộ phận kế
toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách kịp thời, chính xác. Cung cấp nhiều tiêu chí phân tích bán hàng giúp người quản lý nắm bắt

tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời.
Những điểm chính:
•

Lập và in các chứng từ trong phân hệ bán hàng trên phần mềm.

•

Khai báo tự động tính và định khoản thuế GTGT đầu ra, thuế tiêu
thụ đặc biệt và tự động tính toán tiền chiết khấu, giảm giá.

•

Xây dựng phương án giá bán linh hoạt theo: mặt hàng, khách
hàng, vùng/địa bàn, hình thức bán buôn/bán lẻ...

•

Giám sát công nợ phải thu của khách hàng theo nhiều tiêu thức
khác nhau (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân
viên, …).

•

Bù trừ công nợ giữa các khách hàng cũng như giữa các đối tượng
quản lý chi tiết khác như nhân viên, bộ phận, sản phẩm, hợp
đồng…

•

In báo cáo : Bảng kê hóa đơn bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng, Sổ
chi tiết /Sổ tổng hợp phải thu của khác hàng, Đối chiếu công nợ...
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KẾ TOÁN BÁN HÀNG - PHẢI THU

Khai báo thông tin hàng hóa

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn bán lẻ (dành cho siêu thị, cửa hàng phân phối )

Phiếu thu, Giấy báo có chọn thanh toán chi tiết theo từng hóa đơn bán hàng

Một số báo cáo trong phân hệ bán hàng
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KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
Tổng quan:
Phân hệ hàng tồn kho trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt
hại trong lưu trữ. Hỗ trợ doanh nghiệp thống kê số liệu nhập xuất tồn theo nhiều chiều quản lý như: kho, vị trí trong bản đồ kho, palet, lô, ngành hàng,

mặt hàng, mặt hàng đại diện...
Những điểm chính:
•

Lập và in phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong phân hệ.

•

Quản lý vật tư theo nhiều đơn vị tính, lưu hệ số quy đổi theo hai
cách từ đơn vị gốc về quy đổi hoặc từ quy đổi về đơn vị gốc.

•

Quản lý việc cho phép/không cho phép xuất hàng âm; cảnh báo xuất
âm, xuất vượt mức tồn kho tối thiểu.

•

Tự động tính giá vốn của hàng xuất theo nhiều phương pháp khác
nhau: Đích danh, giá trung bình tháng, trung bình thời điểm, nhập
trước xuất trước; theo từng kho hoặc không theo kho. Xử lý bài toán
làm tròn 10/3 khi tính giá vốn trong trường hợp lượng hết, tiền còn.

•

In báo cáo: Bảng kê phiếu nhập/phiếu xuất, Thẻ kho, Sổ chi tiết vật
tư, Tổng hợp nhập xuất tồn, Báo cáo tồn kho theo kho,...
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KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Quản lý chi tiết mã hàng trong phân hệ hàng tồn kho

Phiếu xuất kho sản xuất

Kiểm tra và cảnh báo lỗi logic giữa kho và kế toán.
Đưa ra gợi ý đến tận chứng từ gốc có lỗi phát sinh.

Thống kê kho theo nhiều chiều quản lý với các chỉ
tiêu nhóm và chi tiết

Phân tích tuổi kho cho từng vật tư với các mức tuổi
kho do người dùng tự định nghĩa

Tự động cập nhật kết quả kiểm kê cuối kỳ từ các file
excel, dữ liệu của máy kiểm kê mã vạch...

Phiếu xuất chuyển giữa các kho, đơn vị chi nhánh. Khi tính giá vốn hàng xuất, phần mềm sẽ tính
và up giá tự động trong các trường hợp xuất điều chuyển kho, xuất chuyển giữa đơn vị chi nhánh.
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KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH
Tổng quan:
Trên cơ sở tập hợp chi phí từ các phân hệ khác như kế toán kho, kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp, cùng với số liệu thống kê sản phẩm hoàn
thành, sản phẩm dở dang để tính giá thành sản phẩm. Việc tính chính xác giá thành sản phẩm là hỗ trợ kế toán đánh giá đúng chi phí, lợi nhuận; từ đó

có những biện pháp để giảm thiểu chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Những điểm chính:
•

Lập và in các chứng từ trong phân hệ trên phần mềm.

•

Áp dụng tính giá thành cho cả doanh nghiệp sản xuất với sản phẩm
là các thành phẩm nhập kho và các doanh nghiệp xây lắp, các do-

anh nghiệp có sản phẩm là dịch vụ/công trình/vụ việc…
•

Giá thành sản xuất được tính lần lượt qua các bước tập hợp phân
bổ chi phí, đánh giá dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm.

•

Đối với giá thành dịch vụ, chi phí được tập hợp từ các phân hệ kế
toán, cuối kỳ được kết chuyển một phần hay toàn bộ sang giá vốn
tùy theo mức độ hoàn thành thực tế của công trình/dịch vụ.

•

In báo cáo: Phân tích giá thành, Phân tích giá thành theo tháng/
năm, Báo cáo chi phí dở dang, Báo cáo quyết toán công trình, Bảng
kê chứng từ theo sản phẩm công trình...
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KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH
Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành:
TK 152

TK6211

TK 1541

TK621i

TK 1551

xxx
Tập hợp CP
NVLTT

Cuối kỳ kết chuyển
hoặc phân bổ

Các sản phẩm công đoạn khi hoàn

TK 154i

thành được

xxx
K/c giá
thành

gọi là các thành phẩm công

đoạn. Các thành phẩm công đoạn này có

TK6322

thể bán thắng hoặc có thể mua bán thành
phẩm về sản xuất tiếp ở các công đoạn

Tập hợp CP
NCTT

sau mà không cần thực hiện theo tuần tự

Bán thẳng

Xk dùng không
hết
TK
334,338...
TK 6221

danh sách các công đoạn.
TK 155i
TK 152

TK 622i
K/c giá
thành

Cuối kỳ kết chuyển
hoặc phân bổ

Một vấn đề khác đặt ra, sau mỗi công

Giảm trừ
TK 152,
153,214...

đoạn nếu thực hiện tính giá thành có thể

TK 627xi

TK
627x1

Tập hợp CP
SXC

Giảm trừ

Ngoài ra, các bán thành phẩm có thể
trải qua các công đoạn không theo trật tư
thông thường (còn gọi là thăng cấp hoặc
hạ cấp).

đánh giá được dở dang và tính giá nhập
kho thành phẩm công đoạn. Từ đó, giúp
nhà quản trị theo dõi được hao hụt về

Cuối kỳ kết chuyển
hoặc phân bổ
xxx

xxx

i: Số công đoạn
tính giá thành
i>2

lượng, về tiền, theo dõi được kết quả tồn
kho hay lãi gộp…
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KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH
hạch toán kế toán giá thành :

Chương trình cho phép điều chỉnh số lượng SP phân bổ thay cho số lượng SP hoàn thành để xử
Các bước khai báo và tính giá thành sản phẩm trên phần mềm

lý trường hợp trong kỳ có chi phí phát sinh nhưng không có SP hoàn thành

Căn cứ và phần doanh thu được quyết toán, kế toán kết chuyển 1 phần hay toàn bộ chi phí dự
Giá thành được tính trên từng sản phẩm, công đoạn, yếu tố trên cơ sở chi phí dở dang đầu kỳ,

án/công trình theo tỷ lệ tương ứng. Tỷ lệ này có thể khác nhau cho từng khoản mục phí để

phát sinh trong kỳ và dở dang cuối kỳ

phản ánh đúng thực tế của doanh nghiệp.
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KẾ TOÁN TÀI SẢN, CÔNG CỤ
Tổng quan:
Do chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản nên yêu cầu về việc quản lý tài sản chặt chẽ và chi tiết hết sức quan trọng. Phân hệ quản lý tài sản sẽ
cung cấp đầy đủ các phương tiện quản lý tài sản từ khi mua mới cho đến khi đưa vào sử dụng, tính khấu hao, sửa chữa bảo dưỡng cho đến khi tài sản

được thanh lý.
Những điểm chính:
•

Lập và in chi tiết thẻ tài sản.

•

Theo dõi các thông tin tài sản cố định, công cụ dụng cụ
- Nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, số năm khấu hao, giá
trị khấu hao mỗi kỳ..
- Nguồn vốn hình thành, mục đích sử dụng, bộ phận sử dụng, nước
sản xuất, năm sản xuất, loại tài sản, phụ tùng kèm theo…

- Kế hoạch, thời gian thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hàng kỳ…
- Các thông tin phân loại khác tùy theo đặc thù của từng doanh
nghiệp.
•

Theo dõi biến động tài sản, công cụ dụng cụ:
- Sửa chữa lớn, lắp thêm, tháo dỡ phụ tùng, thay đổi bộ phận…
- Ghi giảm, khấu hao, thanh lý, đánh giá lại tài sản…
+ Báo hỏng, sửa chữa, thanh lý công cụ dụng cụ...
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KẾ TOÁN TÀI SẢN, CÔNG CỤ
•

Ghi nhận kế toán tài sản cố định:
- Ghi tăng tài sản: mua mới, bàn giao, sửa chữa lớn, gắn thêm thiết
bị…
- Ghi giảm tài sản (một phần hoặc toàn bộ), thanh lý nhượng bán tài
sản, chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản cố định chủ sở hữu.. .
- Khấu hao tài sản: Theo đường thẳng, theo tỷ lệ, theo giờ hoạt động
thực tế của máy móc.
- Phân bổ và hạch toán giá trị công cụ vào chi phí trong kỳ: theo đường
thẳng, theo tỷ lệ

•

•

In báo cáo: Thẻ tài sản, Bảng tổng hợp tình hình sử dụng tài sản, Sổ
theo dõi bảo hành tài sản, Báo cáo chi tiết kiểm kê tài sản, Báo cáo
tăng giảm tài sản, Bảng tính khấu hao tài sản, Bảng phân bổ giá trị
CCDC…

Từ quản lý tài sản có thể
xem chi tiết các chứng từ kế
toán phát sinh liên quan đến
tài sản đó.

Các tính năng khác:
- Từ quản lý tài sản có thể xem tất cả chứng từ kế toán phát sinh liên
quan đến tài sản đó.
- Kiểm tra lỗi logic trong phân hệ tài sản; Kiểm tra sai lệch số liệu giữa
kế toán và tài sản…

Phần mềm sẽ đối chiếu
giữa kế toán và quản lý
tài sản và đưa ra những
sai lệch số liệu chi tiết
đến từng mã tài sản.
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KẾ TOÁN THUẾ
Tổng quan:
Quản lý và theo dõi các khoản thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước thông qua việc kê khai thuế đầu vào, thuế đầu ra khi lập chứng từ tại các
phân hệ kế toán, lên các báo cáo thuế theo quy định hiện hành, hỗ trợ đẩy dữ liệu lên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế.
Những điểm chính:
•

Lập và in các báo cáo thuế giá trị gia tăng : Tờ khai thuế GTGT, Bảng
kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra, Bảng kê khai
điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm, Bảng kê khai tình
hình sử dụng hóa đơn… Chương trình luôn cập nhật các mẫu biểu theo
thông tư, quy định mới nhất do Bộ Tài chính ban hành.

•

Lập và in báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân:
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Tờ khai thuế thu nhập
doanh nghiệp tạm tính, Tờ khai thuế thu nhập cá nhân...

•

Lập và in các báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế TTĐB, Bảng
kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB…

•

Kết xuất số liệu trên các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN hỗ trợ đẩy
sang phần mềm kê khai thuế của Tổng Cục thuế.

•

Báo cáo được áp dụng theo hệ thống văn bản pháp luật mới nhất của
Bộ tài chính.
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KẾ TOÁN THUẾ
Đặc
biệt:
•

•

Khai báo thông tin kết nối giữa Meliasoft và nhà cung cấp hóa đơn
điện tử (ví dụ: VNPT).

•

Tại giao diện phần mềm Meliasoft, người dùng có thể thao tác phát
hành hóa đơn điện tử. Có thể lọc lại các hóa đơn đang chờ phát hành,
các hóa đơn đã phát hành sang hóa đơn điện tử .

Phần mềm Meliasoft có khả năng tích hợp trực tiếp với các phần
mềm phát hành hóa đơn điện tử của nhiều nhà cung cấp khác nhau
như VNPT, FPT….
Bằng các công cụ hỗ trợ, việc kết nối giữa Meliasoft và nhà cung
cấp hóa đơn điện tử được thực hiện tự động. Người dùng có thể thao
tác phát hành hóa đơn điện tử tại giao diện phần mềm Meliasoft.
Các thông tin khách hàng trên Meliasoft được kế thừa sang phần
mềm cung cấp hóa đơn điện tử.

•

Tại các chứng từ có chức năng phát hành hóa đơn điện tử
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KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tổng quan:
Tập hợp dữ liệu từ phân hệ kế toán chi tiết, xử lý các bút toán phân bổ, kết chuyển, điều chỉnh và khóa sổ cuối kỳ để hoàn thiện số liệu kế toán.
Từ đó cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và “sức khoẻ” của doanh nghiệp thông qua hàng

loạt các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
Những điểm chính:
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KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Những điểm chính:
•

•

•

•

Xử lý lãi lỗ khi phân tích kết quả sản xuất kinh doanh: Việc tính
lãi lỗ, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh có thể theo chi tiết đơn

Dữ liệu phân hệ kế toán tổng hợp được cập nhật theo thời gian thực
(real-time) từ các nghiệp vụ phát sinh ở các phân hệ, loại bỏ các bước

vị, chi nhánh, nhà máy, bộ phận, nhân viên, ngành hàng hay bất kỳ 1

nhập liệu trùng lắp, tăng tính đồng bộ và nhất quán dữ liệu.

đối tượng quản lý nào đó.

Ngoài các dữ liệu từ các phân hệ khác thì kế toán tổng hợp còn lập

•

In sổ kế toán: Chương trình cho phép lên báo cáo kế toán theo cả 4

phiếu bổ sung hạch toán nghiệp vụ khác thông qua “Phiếu kế toán

hình thức sổ kế toán là Nhật ký chung, Chứng từ – ghi sổ, Nhật ký

khác”, “Phiếu bù trừ công nợ”.

chứng từ, Nhật ký – sổ cái..

Chương trình thực hiện xử lý tự động các bút toán cuối kỳ theo khai •

In báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất

báo của người sử dụng:

chính…

- Các bút toán cuối kỳ: Tính lương, bảo hiểm; Tính khấu hao tài sản
cố định; Phân bổ chí trả trước; Tính giá vốn, giá thành; Khóa sổ kết

kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài

•

In báo cáo thuế: Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê chứng từ hàng hóa
dịch vụ mua vào, bán ra; báo cáo quyết toán thuế GTGT, tờ khai chi

chuyển cuối kỳ.

tiết doanh thu, chi phí, thu nhập; bảng kê tình hình nộp thuế… Phần

•

- Các bút toán cuối năm: Tính chênh lệch tỷ giá, Tạo năm làm việc

mềm cho phép đẩy dữ liệu các báo cáo thuế lên hỗ trợ kê khai đáp

mới và chuyển số dư sang năm sau.

ứng yêu cầu của cơ quan thuế.

Kỳ báo cáo trên phần mềm có thể là ngày, tuần, tháng, quý, năm, liên
năm.

•

Báo cáo quản trị: Phân tích các chỉ tiêu tài chính, Bảng cân đối phát
sinh (Quản trị), Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh theo thời
gian…
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KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tổng quan:
Đối với các mô hình tập đoàn, công ty đa cấp, đa chi nhánh ở các vùng miền khác nhau thì vấn đề đặt ra là tạo được hệ thống tập trung dữ liệu
cho phép lên báo cáo chi tiết của từng đơn vị thành viên cũng như hợp nhất báo cáo cho toàn công ty.

Những điểm chính:
Meliasoft cung cấp giải pháp cho phép các đơn vị có nhiều chi nhánh,

nhiều cấp có thể sử dụng chung một hệ thống danh mục từ điển, việc hạch
toán kế toán độc lập trên từng khay dữ liệu và được bảo mật hoàn toàn với
các đơn vị khác theo khai báo phân quyền của người quản trị.

Ngoài các khay dữ liệu hạch toán cho từng đơn vị thành viên, chương
trình cung cấp khay dữ liệu điều chỉnh để xử lý loại trừ các giao dịch nội
bộ (thông qua các bút toán đỏ, bút toán đen).
Khay dữ liệu toàn công ty sẽ lên số liệu theo nguyên tắc tổng hợp từ
các khay đơn vị cơ sở và khay điều chỉnh. Vì vậy, người quản trị có thể tại
một địa điểm mà biết được số liệu toàn hệ thống một cách chính xác,
nhanh chóng.
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KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Lập và in các báo cáo hợp nhất:
•

Bảng cân đối số phát sinh.

•

Bảng cân đối kế toán.

•

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

Các báo cáo cho phép lên số liệu từ tổng hợp đến chi tiết trên toàn hệ thống

doanh nghiệp. Vì vậy người lãnh đạo có những đánh giá đúng về tình hình
phát triển chung của cả tập đoàn và các công ty con. Từ đó, đề ra các kế hoạch
phát triển, hay phân bổ nguồn vốn đầu tư hợp lý cho các đơn vị.
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QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Tổng quan:
Quản trị hệ thống cho phép khai báo, thiết lập các tham số của hệ thống nhằm đảm bảo cho các chức năng khác được thực thi; đồng thời hỗ trợ
quản lý các user sử dụng cũng như kiểm soát dữ liệu trên toàn hệ thống.
Những điểm chính:
•

Khai báo, thiết lập các tham số của hệ thống phù hợp với đặc thù của
từng đơn vị.

•

Phân quyền quản lý cho các user đối với mọi thao tác cập nhât, truy

xuất dữ liệu từ hệ thống.
•

Kiểm tra lỗi logic về số liệu dựa trên các nguyên tắc kế toán, hỗ trợ
người sử dụng tìm và phát hiện lỗi số liệu một cách nhanh chóng và

chi tiết nhất.
•

Lưu toàn bộ các thao tác của người sử dụng trong Nhật ký sửa đổi,
đảm bảo hệ thống công khai, minh bạch.

•

Thiết lập các tiện ích khác: Tự động sao lưu dữ liệu theo lịch, nhắc
việc theo hạn hoàn thành, chế độ cảnh báo qua email, tương tác với
các thiết bị ngoại vi, công cụ và phần mềm quản lý khác...
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Mô hình dữ liệu online, tổng hợp dữ liệu đa cấp, xuyên suốt.
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Có khả năng convert tất cả các tính năng mà chương trình cũ đã có khi nâng cấp hệ thống.
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Tìm kiếm hệ thống theo tư tưởng Google
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Tìm kiếm trên danh mục linh hoạt và tối ưu
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Drop lookup tìm kiếm trên tất cả các trường text
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Các danh mục mở rộng, các trường thông tin mở rộng đáp ứng nhu cầu quản trị của mỗi đơn vị
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Kết nối với cơ sở dữ liệu excel trên giao diện thân thiện với người sử dụng
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Quản trị tuổi kho, tuổi nợ, tuổi tiền
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Tốc độ cập nhật và truy xuất báo cáo nhanh (Hướng tới doanh nghiệp có dữ liệu lớn: Bigdata)
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Chức năng lựa chọn tự động niêm yết dữ liệu (Niêm yết dữ liệu sẽ không cho phép các User thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa vào
từng loại chứng từ từ ngày khóa sổ trở về trước)
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Lưu nhật ký tất cả các thao tác
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Cho phép lưu báo cáo ở nhiều công cụ khác nhau (Pdf, Excel, biểu đồ, ….)
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Cho phép kết nối đa dạng với các thiết bị ngoại vi, công cụ, phần mềm khác
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Tạo phiếu thu tự động trên hóa đơn bán hàng
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Biểu đồ phục vụ quản trị
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Báo cáo quản trị giao diện web (Người dùng có thể xem trên công cụ khác: Smartphone, máy tính bảng, ...)
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Hệ thống cảnh báo (Cảnh báo khi có văn bản mới, hạn mức tín dụng, tiến độ đơn hàng, tiến độ sản xuất, ….)
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Khai báo luồng công việc theo quy trình
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MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT
• Kiểm soát lỗi logic số liệu, hỗ trợ công tác quản trị
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QUY TRÌNH TRIỂN KHAI
Giai đoạn trước khi ký hợp đồng

Khảo sát nhu cầu
khách hàng

Tư vấn khách hàng tư duy
quản trị các bài toán

Giai đoạn sau khi ký hợp đồng
Giai đoạn trước
triển khai

Giai đoạn
triển khai

Giai đoạn chuyển
bảo hành

Giai đoạn sau
triển khai
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QUY TRÌNH TRIỂN KHAI
Meliasoft

Meliasoft và khách hàng

Meliasoft

Nhận hợp đồng, giao
nhóm thực hiện

Giai đoạn
trước
triển khai

Phân công, xây dựng
phương án triển khai

Chỉnh sửa
chương trình

Meliasoft và khách hàng

Hỗ trợ sử dụng
phần mềm

Khảo sát chi tiết bài
toán của khách hàng

Nhận yêu cầu
Giai đoạn
sau
triển khai

Xây dựng kế hoạch
triển khai

Thống nhất phương
án với khách hàng

Chỉnh sửa chương
trình nếu cần thiết

Chuyển BP test

Khách hàng xác nhận

Đề nghị nghiệm
thu

Giám sát tiến độ triển
khai theo kế hoạch

Chuyển BP test

Chuyển giai đoạn
triển khai

Kết thúc triển khai

Giai đoạn
triển khai

Chuyển giai đoạn
sau triển khai

Cài đặt, đào tạo

Giai đoạn
chuyển
bảo hành

Seminar chuyển
BP bảo hành

Hợp đồng chuyển
trạng thái bảo hành
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DỊCH VỤ
MELIASOFT với đội ngũ chuyên viên có nghiệp vụ, nhiệt tình, năng động sẵn sàng tư vấn cho khách hàng để việc áp dụng phần mềm có hiệu
quả. Với phương châm “Phong cách chuyên nghiệp, dịch vụ chu đáo” những khách hàng khi đã mua phần mềm của MELIASOFT sẽ có được
cung cấp những dịch vụ như sau:


Tư vấn và đào tạo: Trong quá trình triển khai, Meliasoft sẽ đi sâu vào quy trình sản
xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, từ đó tư vấn khách hàng giải pháp cho các
bài toán quản trị, cũng như hướng dẫn việc áp dụng phần mềm trong công tác hạch

toán kế toán và quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả.


Hỗ trợ: Sau quá trình đào tạo, Meliasoft sẽ tiếp tục hỗ trợ về ứng dụng nghiệp vụ
và sử dụng phần mềm cho đến khi nghiệm thu chương trình.



Bảo hành: Phần mềm được bảo hành trong 12 tháng. Trong thời gian này khách
hàng sẽ được trợ giúp kỹ thuật để vận hành phần mềm một cách hiệu quả.



Bảo trì: Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, nếu khách hàng có nhu cầu hai bên sẽ
tiến hành ký hợp đồng bảo trì theo thỏa thuận.



Nâng cấp: Là việc nâng cấp mở rộng các tính năng, các phân hệ vào phiên
bản đang sử dụng để đáp ứng nhu cầu phát triển quản lý của doanh nghiệp cũng như
cập nhật thêm các tính năng, tiện ích và công nghệ của phiên bản Meliasoft mới
nhất khi khách hàng có nhu cầu.



Phương thức hỗ trợ:



Phương thức hỗ trợ:

SỰ HÀI LÒNG

CỦA KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
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LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MELIASOFT
Hà Nội:

Hồ Chí Minh:

Đắk Lắk:

Add: Tầng 7, Tòa nhà Intracom,
Ngõ 72, Đường Trần Thái Tông,
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Add: Số 6/28 đường số 3 – Cư xá
Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.
Hồ Chí Minh

Add: Tầng 4, Tòa nhà Viettel, Số
48 Lý Tự Trọng, TP. Buôn Ma
Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Tel: (024) 32 636 555

Tel : 0919 053 620 (Mr Linh)

Tel: 0934 982 198 (Mrs Thủy)

| Email: Home@meliasoft.com

│Website: www.meliasoft.com.vn
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