Công ty Cô phán
Giái pháp Phán mệm Dôánh nghiệp
Solution Software Enterprise

SSE
CLOUD ERP

SSE CLOUD ERP - SEO
Sản phẩm và dịch vụ
• Công nghệ điện tôán đám máy truy cáp môi luc môi nơi
• Tháô tác đơn gián, thuán tiện, thán thiện vơi ngươi dung
• Ổn đinh, tôc đô nhánh, báô mát cáô
• Thông minh thiệt kệ mơ nhiệu tiện ích
• Tiệt kiệm thơi gián vá chi phí
• Đáp ưng chi tiệt môi nghiệp vu
• Giáô tiệp tôt vơi các hệ thông khác
• Cáp nhát kip thơi các chệ đô cuá Nhá nươc
• Cáp nhát miện phí phiện bán mơi
• Báô hánh 24/7

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Trang 2

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
1.

Công ty thời trang GENVIET

2.

Công ty TNHH MTV thời trang Mỹ Phục - Eva de Eva

3.

Công ty CP thời trang MHA - Seven Am

4.

Công ty CP thời trang Elise

5.

Công ty CP thời trang KEIKO

6.

Công ty thời trang FIONA

7.

Công ty CP May Tân Phú - RABITY

8.

Công ty sơn kim - Nhãn hiệu Vera & Jockey

9.

Công ty thời trang YODY

10.

Công ty TNHH thời trang MECIA

11.

Công ty thời trang Thanh Phong - Sophie

12.

Công ty CP Mỹ Y T&D - EUN SOO

13.

Công ty thời trang trẻ em Kico

14.

Công ty thời trang Moolez

15.

Công ty thời trang trẻ em Kids Moon

16.

Công ty trời trang Bella

17.

Công ty thời trang Boo

18.

Công ty thời trang Curly Trần

19.

Công ty thời trang cao cấp Trần Nguyễn

20.

Công ty TNHH thời trang quốc tế Bảo Anh

21.

Công ty thời trang Bách Hợp

22.

Công ty CP thời trang Quốc tế Take Á Châu

23.

Công ty thời trang SGC Việt Nam

24.

Công ty CP và SX thiêt kế thời trang AYM

25.

Công ty CP Thời trang Nhân Mỹ

26.

Công ty may xuất khẩu Greal Global

27.

Công ty may xuất khẩu Như Quỳnh

28.

Công ty may xuất khẩu Elegant Team

29.

Công ty may Tân Ý

30.

Công ty dệt may xuất khẩu Y&C

31.

Công ty TNHH Garnet Nam Định

32.

Công ty CP Dệt may DHTEX

33.

Công ty CP May Hà Tĩnh

34.

Công ty CP XNK May Việt Nam
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Giao diện người dùng và giao tiếp với các hệ thống khác
Khả năng tương tác với người dùng:
SEỔ lá Sư kệt hơp giư công nghệ vá việc
nghiện cưu ky lương vệ máu sác, đô tương
phán, thôi quện ngươi sư dung đá táô chô
SEỔ môt giáô diện vô cung thán thiện vơi
ngươi dung, giup ngươi dung cám tháy thát

sư thôái mái khi phái lám việc nhiệu giơ bện
máy tính. Tháô tác nhánh gôn dệ hiệu, ngám
đinh triệt đệ các đinh khôán giup giám bơt
quá trính nháp liệu vá táng đô chính xác cáô
Khả năng giao tiếp với các hệ thống bên ngoài:
SEỔ đươc thiệt kệ thệô hương mơ, nện việc giáô tiệp vơi các hệ thông bện ngôái trơ
nện vô cung đơn gián vá thuán tiện. Môi dư liệu trông SEỔ đệu cô thệ chiệt xuát rá vơi
nhiệu đinh dáng, máu biệu khác nháu (Máy in, DBF,PDF, Wôrd, Excệl, Tệxt....) vá đương
nhiện SEỔ cô thệ láy dư liệu tư các hệ thông khác vơi nhiệu đinh dáng khác nháu.

SEỔ cô khá náng kệt nôi trưc tiệp vơi các thiệt bi như đáu đôc má vách, máy tính tiện,
kệt bác tư đông, Máy in cát giáy, đáu đôc
thệ, PDA, hệ thông tông đái tin nhán SMS,
hệ thông gưi ệmáil tư đông
SEỔ Cháy ôn đing trện máng LAN, WAN,
INTERNET
Tính mềm dẻo, linh hoạt của hệ thống:
Hệ thông chô phệp ngươi dung cô thệ cán thiệp đệ tháy đôi các mán hính nháp liệu,
thệm bơt trương dư liệu, thệm bơt, sưá đôi máu biệu báô cáô thệô yệu cáu khách háng.

Vơi sư thiệt kệ máng tính mơ hệ thông SEỔ thưc sư mệm dệô vá linh hôát trông các
ván đệ hiệu chính hệ thông thệô yệu cáu cuá khách háng. Việc náy giup chô khách háng
giám thiệu chi phí xuông mưc tôi tiệu vá tính náng đông trông công việc đươc đáp ưng
môt cách tôi đá.
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Khả năng bảo mật và phân quyền truy cập hệ thống
Khả năng bảo mật cao:
SSE CLỔUD ERP (SEỔ) đươc sán xuát thệô
quy trính công nghệ hiện đái, phu hơp vơi các tiệu
chuán chát lương quôc tệ ISỔ 9001:2000, CMM mưc
3 vá dưá trện quy trính RUP (Rátiônál Unifiệd
Prôcệss) cuá Rátiônál. Sán phám đươc phát triện
trện nện công nghệ WEB 4.0 vá hệ CSDL SQL 2016
cung vơi sư nghiện cưu ky lương ty mí vá cán trông
trông tưng thiệt kệ chi tiệt nhô đá máng lái chô sán
phám môt bưc tương báô mát vưng chác.
Ngôái rá hệ thông côn đươc kệt hơp báô mát quá nhiệu lơp cuá Windôws, tương
lưá giup khách háng cô thệ hôán tôán yện tám vệ ván đệ báô mát. Môi dư liệu truyện đi
đệu đươc má hôá vá giái má khi nhán vệ
An toàn dữ liệu
Hệ thông chô phệp ngươi dung tư đinh nghíá
thơi gián vá cách thưc sáô lưu dư liệu, sô lán sáô lưu,
chu ky sáô lưu vá thơi gián sáô lưu.
Môi dư liệu sáô lưu đệu đươc má hôá vá báô
mát báng pásswôrd
Ngôái việc hệ thông phán mệm tư đông sáô
lưu, hệ thông máy chu điện tôán đám máy cung đám báô dư liệu luôn hôát đông 24/24
bơi cơ chệ hôát đông cuá nô.

Hệ thông cung đươc đinh ky sáô lưu tôán bô báô gôm cá phán mệm vá dư liệu
háng ngáy.
Tốc độ truy xuất nhanh đáp ứng bài toán lớn

Đươc thiệt kệ chô công nghệ điện tôán đám máy. Hệ cơ sơ dư liệu cuá SEỔ
hôán tôán cô thệ đáp ưng chô nhưng bái tôán lơn vơi sô lương giáô dich vô cung lơn
chô nhiệu đơn vi trưc thuôc công ty cung hôát đông má không hệ ánh hương tơi hiệu
suát lám việc (tôc đô nháp liệu vá truy xuát báô cáô)
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Khả năng bảo mật và phân quyền truy cập hệ thống
Phân quyền truy cập hệ thống chặt chẽ:
SEỔ chô phệp ngươi dung phán quyện chi tiệt đện
tưng tác vu cuá ngươi dung, phán quyện thệô nhiệu
cáp.
 Cấp thực đơn của hệ thống: Phán quyện ngươi
sư dung thệô chưc náng nhiệm vu (Kệ tôán bán
háng, Kệ tôán muá háng, Kệ tôán háng tôn khô,
Thu quy, Kệ tôán tông hơp, Quán ly bán háng,
Quán ly muá háng, Quán ly sán xuát)
 Cấp chức năng: Phán quyện ngươi dung chi tiệt
đện các tháô tác trện mán hính nháp liệu chưng
tư vá báô cáô (Thệm mơi, Sưá, Xôá, In, Xệm,
Côpy, Chuyện sô, Duyệt chưng tư...)
 Phân quyền theo từng đơn vị cơ sở: Đôi vơi dôánh nghiệp cô nhiệu chi nhánh,
cưá háng thí hệ thông chô phệp phán quyện môi nhán viện chí đươc truy cáp váô
hệ thông thệô môt đơn vi mính đáng ky. Tránh nháp nhám, cán thiệp hôác xệm
báô cáô sô liệu cuá các đơn vi khác.

 Phân quyền theo kho: Hệ thông chô phệp phán quyện truy cáp thệô tưng khô

 Phân quyền theo trạng thái của chứng từ: Hệ thông chô phệp phán quyện truy
cáp đện tưng tráng thái cuá chưng tư đôi vơi tưng ngươi sư dung
 Phân quyền sử dụng quyển hóa đơn: Hệ thông chô phệp phán quyện chi tiệt việc
sư dung hôá đơn. Ai sệ đươc sư dung các quyện náô tư sô báô nhiệu đện sô báô
nhiệu. Việc náy sệ thuán tiện rát nhiệu chô dôánh nghiệp cô nhiệu bô phán bán
háng xuát hôá đơn.

 Phân quyền truy cập báo cáo: Hệ thông chô phệp phán quyện truy cáp đện tưng
máu báô cáô
 Phân quyền chi tiết đến từng trường của chứng từ
 Phân quyền đến các trạng thái của chứng từ
 Phân quyền sử dụng các danh mục
 Theo dõi toàn bộ hoạt động của người dùng khi đăng nhập
 Giới hạn quyền truy cập hệ thống theo địa chỉ IP
 Cấp quyền truy cập theo phiên làm việc qua mã OTP thời gian thực
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Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Modul quản lý nhập mua hàng


Quán ly nháp muá thệô quy trính chô phệp
tháy đôi quy trính thệô nhu cáu quán ly



Quán ly nháp muá thệô đơn háng, thệô dôi
tính tráng cuá tưng đơn háng



Quán ly nháp muá thệô hơp đông, thệô dôi
tính tráng cuá tưng hơp đông muá



Quán ly nháp háng thệô nhiệu đơn vi tính



Quán ly nháp háng thệô lô, hán sư dung



Quán ly công nơ chi tiệt
•

Quán ly công nơ thệô tưng hôá đơn

•

Quán ly công nơ thệô nhá cung cáp

•

Quán ly công nơ thệô tưng hơp đông muá



Chô phệp nháp xuát tháng không quá khô



Chô phệp truy ván thông tin lich sư cuá các lán nháp trươc trông luc lám phiệu
nháp muá



Hiện tôn khô tưc thơi tái thơi điệm xuát háng



Cánh báô tôn khô quá giơi hán chô phệp



Hệ thông báô cáô nháp muá đáy đu, đá chiệu vá chi tiệt
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Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Quản lý sản xuất










Quán tri nguôn lưc
•

Dáy chuyện sán xuát

•

Tô sán xuát

•

Máy môc sán xuát

•

Cá sán xuát

•

Máu sán xuát

Quán ly quy trính sán xuát
•

Quán ly quy trính sán xuát

•

Quán ly lich cháy máy

•

Quán ly máu

Quán ly kệ hôách sán xuát
•

Cáp nhát kệ hôách sán xuát

•

Duyệt kệ hôách sán xuát

•

Điệu chính kệ hôách sán xuát

•

Dư báô kệ hôách nhu cáu nguyện vát liệu

•

Quán ly tiện đô sán xuát chi tiệt đện tưng công đôán, dáy chuyện sán xuát

•

Quán ly tôn khô sán xuát chi tiệt tưng công đôán, dáy chuyện, phán xương

Quán ly sán xuát
•

Cáp nhát sán phám hôán thánh

•

Cáp nhát quán ly chát lương - QC

Báô cáô quán tri
•

Báô cáô nguôn lưc

•

Báô cáô kệ hôách sán xuát

•

Báô cáô thông kệ sán xuát

•

Báô cáô QC

•

Báô cáô KPI (Nhán viện, tô, dáy chuyện, máy môc)

Trang 8
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Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Quản lý hàng hóa tồn kho


Quán ly vát tư thệô má sán phám/Bárcôdệ



Quán ly tôn khô thệô khô



Quán ly tôn khô thệô vi trí



Quán ly tôn khô thệô nhiệu đơn vi tính



Quán ly háng tôn khô thệô lô



Quán ly háng tôn thệô nhiệu cáp nhôm.



Quán ly tôn khô thệô dư án



Quán ly tôn thệô Hơp đông muá



Quán ly tôn khô thệô Hơp đông bán



Quán ly tôn khô thệô máu thiệt kệ



Tính giá vôn tư đông thệô nhiệu phương pháp tính giá (trung bính tháng, trung
bính di đông, đích dánh, nháp trươc xuát trươc)



Hiện tôn khô tưc thơi ngáy tái thơi điệm nháp xuát



Chô phệp truy ván thông tin các lán nháp xuát ngáy khi lám phiệu xuát nháp khô



Tư đông cánh báô lương tôn vươt giơi hán chô phệp (tôn máx, min)



Hô trơ quán ly kiệm kệ báng máy kiệm kệ trưc tiệp hôác tư filệ Excệl



Tư đông táô phiệu điệu chính kiệm kệ

Quản lý bán buôn theo quy trình


Dôánh nghiệp cô thệ tư tháy đôi quy trính thệô nhu cáu quán ly
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Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Quản lý bán lẻ


Giáô diện bán lệ thuán tiện



Quán ly giá bán vá chiệt kháu
thệô nhiệu phương án, hính
thưc chiệt kháu vá thơi điệm
áp dung
•

Thệô mát háng

•

Thệô nhôm ngánh háng

•

Thệô nhôm khách háng

•

Thệô thệ VIP

•

Thệô Vôuchệr giáy/điện tư

•

Thệô chương trính, giơ váng

•

Chiệt kháu trện tông hôá đơn

•

Chiệt kháu bác tháng

•

Chiệt kháu dáng Cômbô



Chô phệp ngươi dung tư đinh nghíá các hính thưc, cách thưc vá thơi gián hiệu lưc
cuá các phương án chiệt kháu, phương án giá bán



Chô phệp trá cưu thông tin vệ háng hôá (Máu, sizệ, kích cơ chung lôái), lich sư cuá
các lán nháp muá, xuát bán trông luc lám hôá đơn



Hiện tôn khô tưc thơi cuá các mát háng, cánh báô lương tôn vươt quá giơi hán



Tư đông tích điệm vá trá cưu điệm sô thông tin khách háng khi muá háng vá tư
đông tính chiệt kháu dưá trện điệm sô



Kệt nôi hệ thông tin nhán SMS, Emáil đệ chám sôc khách háng tư đông thệô kich
bán dưng sán



Quán ly thệ VIP quá má ỔTP



Quán ly việc sưá đô vá giáô đô chô khách



Quán ly việc đôi trá háng thệô đơn
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Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Quản lý chăm sóc khách hàng


Quán ly đáy đu thông tin khách háng
thán thiệt báô gôm cá ánh



Tư đông tích điệm khi muá háng



Quán ly việc cáp thệ, huy thệ, náng háng
thệ VIP, cánh báô huy thệ, náng thệ



Quán ly thệ VIP quá má ỔTP. Khách háng
không cán máng thệô thệ VIP khi muá
háng.



Tư đông táô kich bán chám sôc khách háng gưi SMS, Emáil, Cáll Cệntệr
•

Lán đáu tiện muá háng: Tư đông gưi tin nhán chuc mưng, nhán tin sáu 1
tuán sư dung......

•

VIP láu ngáy không đện muá háng

•

VIP sáp bi Rệsệt điệm

•

Khách háng sáp đát VIP

•

Chám sôc ngáy đác biệt (Sinh nhát, ngáy cươi...)

•

Tư đông gưi tin nhán/ệmáil thệô các chương trính Márkệting



Quán ly phán công công việc chám sôc khách háng chô nhán viện chám sôc



Kiệm sôát tiện đô vá quá trính, kệt quá chám sôc khách háng



Đánh giá báô cáô kệt quá các chương trính chám sôc khách háng, Márkệting



Quán ly chương trính Prômôtiôn



Quán ly táng quá, chiệt kháu chô các chương trính Prômôtiôn



Quán ly đôi điệm láy tiện trư trưc tiệp trện hôá đơn

Trang 11

Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Modul kế toán tổng hợp


Chô phệp hách tôán but tôán đơn, hách
tôán nhiệu nơ nhiệu cô



Tư đông táô but tôán phán bô thệô nhiệu
hính thưc khác nháu như phán bô thệô bô
phán, thệô dư án, vu việc công trính xáy
dưng, dich vu, sán phám



Tư đông táô but tôán kệt chuyện thệô hính
hính thưc khác nháu như kệt chuyện thệô
bô phán, thệô dư án, vu việc công trính xáy dưng, dich vu, sán phám cô hôác
không chí kệt chuyện thệô các thuôc tính trện.

Chế độ sổ sách và báo cáo tài chính:


Hệ thông tư đông láp các hính thưc sô sách kệ tôán dưá trện chưng tư gôc ngáy
sáu khi chưng tư đươc ghi nhán.



Vơi SEỔ nhán viện vá chu dôánh nghiệp cô thệ hôán tôán yện tám vệ mát sô sách,
báô cáô tái chính. Tát cá đệu trông tính tráng rát sán sáng. Báô cáô tái chính vá sô
sách kệ tôán cô thệ in rá bát cư luc náô, khi náô như mông muôn.

Hình thức sổ kế toán:


Sô nhát ky chung



Nhát ky chưng tư



Chưng tư ghi sô



Nhát ky sô cái

Hình thức báo cáo tài chính:


Thông tư 200/2014/TT-BTC vá
TT133/2016/TT-BTC vệ chệ đô kệ tôán, chệ đô kệ tôán dôánh nghiệp nhô vá vưá.



Báô cáô thuệ cáp nhát TT 119/2014/TT-BTC, TT26/2015/TT-BTC.

Cập nhật các thay đổi của chế độ kế toán:


SSE cáp nhát miện phí các tháy đôi cuá chệ đô kệ tôán. Khách háng cô thệ tái trưc
tiệp các bán cáp nhát náy tư tráng wệb cuá công ty thệô điá chí http://ssệ.nệt.vn



Cáp nhát các tháy đôi cuá chệ đô kệ tôán trươc 15 cuá ngáy nôp báô cáô.



Cáp nhát miện phí các tính náng mơi cuá sán phám.
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Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Modul quản lý tài sản cố định


Thệô dôi tái sán chi tiệt thệô tưng nguôn vôn



Thệô dôi luán chuyện tái sán giưá các bô phán



Quán ly tháy thệ sưá chưá náng cáp tái sán



Tư đông tính kháu háô



Tư đông táô but tôán phán bô kháu háô



Kháu háô tái sán thệô nhiệu phương pháp (Đương tháng, sán lương, sô dư giám
dán)



Phán bô chi phí kháu háô tái sán thệô dư án, vu việc công trính xáy dưng, dich vu...



Tiện ích SEỔ chệp hệ sô phán bô kháu háô tái sán chô các dư án, vu việc công trín
xáy dưng tư ky náy quá ky khác



Báô cáô đá chiệu vá chi tiệt
•

Báô cáô kiệm kệ tái sán thệô nguôn vôn vá bô phán

•

Báô cáô táng giám tái sán thệô nguôn vôn vá bô phán

•

Báô cáô kháu háô tái sán thệô nguôn vôn vá bô phán

•

Báô cáô phán bô tái sán thệô nguôn vôn vá bô phán

Modul quản lý công cụ dụng cụ


Quán ly thông tin chi tiệt cuá công cu dung cu



Quán ly cáp phát công cu dung cu



Tư đông tính phán bô



Tư đông táô but tôán phán bô công cu dung cu



Phán bô thệô hái lán, nhiệu ky



Phán bô chi phí chô các dư án, công trính, vu việc.



Tiện ích SEỔ chệp hệ sô phán bô công cu dung cu giưá các ky.



Báô cáô đá chiệu vá chi tiệt
•

Báô cáô kiệm kệ công cu thệô nguôn vôn vá bô phán

•

Báô cáô táng giám công cu thệô nguôn vôn vá bô phán

•

Báô cáô kháu háô công cu thệô nguôn vôn vá bô phán

•

Báô cáô phán bô công cu thệô nguôn vôn vá bô phán
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Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Modul kế toán giá thành dịch vụ


Đơn gián trông cách nháp liệu



Chu đông trông công việc khái báô công thưc, cách thưc táp hơp dôánh thu, chi phí
chô các dư án, công trính.



Chu đông khái báô công thưc báô cáô lái lô cuá tưng dư án, công trính



Chô phệp phán bô kệt chuyệ chi tiệt chô tưng dư án, công trính



Báô cáô đá chiệu vá chi tiệt
•

Báng kệ chưng tư thệô dư án, công trính

•

Báô cáô chi tiệt táp hơp chi phí chô tưng dư án, công trính

•

Báô cáô dôánh thu chô tưng dư án, công trính

•

Báô cáô lái lô chô tưng dư án, công trính

Modul kế toán giá thành sản xuất


Chu đông khái báô các yệu tô cáu thánh sán phám



Chu đông khái báô các thưc táp hơp chi phí



•

Táp hơp trưc tiệp

•

Táp hơp thệô bô phán/thệô phán xương/công đôán

Chu đông khái báô cách thưc phán bô chi phí
•

Phán bô thệô hệ sô, đinh mưc, đơn giá tiện lương

•

Phán bô thệô nguyện vát liệu chính, thệô các yệu tô chi phí khác

•

Phán bô thệô sô lương sán xuát, sô lương nháp khô



Quán ly giá thánh chi tiệt thệô nhiệu công đôán



Báô cáô giá thánh chi tiệt vá đáy đu



Báô cáô sô sánh tiệu háô nguyện vát liệu



Báô cáô sô sánh giá thánh thưc tệ vá giá thánh kệ hôách
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Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Modul kế toán chủ đầu tư


Quán ly chi tiệt các chi phí tư khi khơi
công đện luc hôán thánh



Quán ly chi tiệt tưng háng muc chi phí





•

Chi phí sán xuát thư

•

Chi phí đáu tư xáy dưng

•

Chi phí quán ly dư án

•

Chi phí khác ...

Báô cáô dư án công trính
•

Báô cáô nguôn vôn đáu tư

•

Chi tiệt nguôn vôn đáu tư

•

Thưc hiện đáu tư thệô dư án, công trính, háng muc công trính

•

Quyệt tôán đáu tư dư án, công trính, háng muc công trính

•

Thưc hiện đáu tư

•

Chi phí khác

•

Chi phí quán ly dư án

•

Báng cán đôi kệ tôán đáu tư

Sô sách kệ tôán chu đáu tư
•

Sô chi tiệt nguôn vôn đáu tư

•

Sô chi phí đáu tư xáy dưng

•

Sô chi phí quán ly dư án

•

Sô chi phí khác

Modul quản trị chi phí


Chu đông đinh nghíá các yệu tô chi phí



Khái báô đinh mưc chô các yệu tô chi phí



Báô cáô chi phí thưc tệ phát sinh



Báô cáô sô sánh chi phí thưc tệ vá kệ hôách



Báô cáô sô sánh đinh mưc vá phát sinh thưc tệ



Báô cáô sô sánh giưá các ky vơi nháu dáng biệu đô
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Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Hệ thống báo cáo quản trị


Báô cáô quán tri tương đôi đáy đu vá đươc thiệt kệ thệô mô hính cuá dôánh
nghiệp



Hệ thông báô cáô quán tri đươc việt thệô hương mơ khách háng cô thệ chu đông
trông việc tháy đôi công thưc máu biệu báô cáô quán tri



Báô cáô quán tri đươc in án dươi dáng biệu đô sô sánh giup chu Dôánh nghiệp cô
cái nhín trưc quán hơn vệ Dôánh nghiệp cuá mính



Báô cáô đông sô sánh giưá các ky vơi nháu



Báô cáô đông sô sánh giưá các đơn vi thánh viện vơi nháu



Phán tích tính hính tái chính sưc khôệ cuá dôánh nghiệp



Môi thông tin vệ các phiệp vu phát sinh tái dôánh nghiệp ngươi quán tri cô thệ
hôán tôán chu đông chiệt xuát rá dươi dáng các biệu đô sô sánh dươi. Vơi công cu
ỔLAP ngươi quán tri cô thệ hôán tôán chu đông trông môi thông tin cuá dôánh
nghiệp
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Hệ thống báo cáo quản trị tiêu biểu
Sổ sách


Sô quy tiện mát



Sô nhát ky thu chi



Sô nhát ky muá háng



Sô nhát ky bán háng



Sô chi tiệt công nơ khách háng



Sô chi tiệt công nơ nhá cung cáp



Sô khô

Báo cáo mua hàng


Báng kệ phiệu nháp



Báng kệ phiệu xuát trá nhá cung cáp



Báng tông hơp công nơ các nhá cung cáp

Báo cáo bán hàng


Báng kệ hôá đơn bán háng



Báng kệ háng bán trá lái



Báng kệ hôá đơn bán háng nhôm thệô khách háng



Báng kệ bán háng nhôm thệô chương trính sư kiện



Báng kệ bán háng nhôm thệô dáng xuát bán (bán buôn, bán lệ...)



Báng kệ hôá đơn bán háng cuá môt khách háng thệô mát háng



Báô cáô tông hơp bán háng chi tiệt thệô mát háng



Báô cáô tông hơp tiệu thu thệô giá bán



Báô cáô tông hơp háng bán háng tuán



Báô cáô tông hơp háng bán trá lái



Báô cáô bán háng thệô nhán viện

Báo cáo hàng tồn kho


Thệ khô, Sô chi tiệt môt vát tư



Báô cáô tôn khô thệô khô



Báô cáô tông hơp háng nháp



Báô cáô tông hơp háng xuát



Báô cáô tông hơp xuát nháp tôn



Báô cáô tuôi háng tôn khô
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Hệ thống báo cáo quản trị tiêu biểu
Báo cáo quản trị bán hàng


Báô cáô mát háng đôt biện



Báô cáô mát háng bán nhánh



Báô cáô mát háng bán chám



Báô cáô xuát háng thệô má phu



Báô cáô sô sánh vơi dôánh sô
tôi thiệu tháng



Cánh báô dôánh sô nhán viện
tuán



Báô cáô dôánh sô luy kệ sô vơi cung ky



Báô cáô dôánh sô luy kệ sô vơi chí tiệu kinh dôánh

Báo cáo khách hàng thân thiết


Dánh sách khách háng thán thiệt (thệô ngáy, thệô cưá háng..)



Dánh sách khách háng thán thiệt đươc náng cáp thệ



Dánh sách khách háng đươc cáp thệ



Dánh sách khách háng huy thệ



Báô cáô lich sư cáp thệ



Báô cáô khách háng mơi



Báô cáô tích điệm



Báô cáô muá háng trông chương trính khuyện mái



Báô cáô lich sư đôi điệm láy tiện trư trưc tiệp trện hôá đơn

Báo cáo chăm sóc khách hàng


Báô cáô sinh nhát khách háng



Báô cáô khách háng tơi hán cán chám sôc



Báô cáô khách háng sáp hệt hán thệ



Báô cáô khách háng bi huy thệ



Báô cáô khách háng cu quáy lái muá háng



Báô cáô điệm tích luy tư thệ khách háng



Báô cáô chám sôc khách háng



Báô cáô kệt quá tính hính dôánh sô sáu chám sôc khách háng



Báô cáô khách háng thệô đô tuôi
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Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Tích hợp hóa đơn điện tử


Chô phệp sư dung đông thơi nhiệu hính
thưc phát hánh hôá đơn (Hôá đơn
giáy/hôá đơn điện tư)



Tích hơp chư ky sô (HSM/TỔKEN KEY)



Đông bô hôá đơn, dư liệu khách háng
vơi VNPT quá API

Báo cáo thuế


Báô cáô thệô đung chuán mưc thông tư
cuá Nhá Nươc



Tư đông hôán tôán vá chô phệp kệt nôi vơi hệ thông báô báô cáô trưc tuyện cuá
chi cuc thuệ

Giao diện


Dệ dáng chuyện đôi giưá các mán hính nháp liệu



Xệm báô cáô trưc tiệp ngáy tái mán hính nháp liệu



Ngươi dung cô thệ tuy biện tháy đôi giáô diện thệô yệu cáu



Chô phệp ngươi dung tư đinh nghíá các báô cáô



Chô phệp ngươi dung sưá đôi các máu in báô cáô thệô yệu cáu khách háng
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Tiện ích và dịch vụ
Nghiệp vụ


Xư ly ngám đinh đá sô các
đinh khôán trông khi nháp
liệu giup đáy nhánh tháô tác
nháp liệu vá tránh sái xôt
trông quá trính đinh khôán



Tư đông cánh báô môt sô but
tôán hôách tôán sái



Tư đông tím lôi hách tôán
sái, nháp liệu không đung vá
chô phệp ngươi dung sưá
trưc tiệp.



Chô phệp ngươi dung tư
đinh nghíá các báô cáô cáô,
công thưc tính tôán, máu
biệu báô cáô.

Tiện ích khác


Chô phệp đánh lái sô chưng tư tư đông



In chưng tư tư đông (In háng lôát, In sô sách)



Láy sô liệu tư ệxcệl vá các nguôn khác váô phán mệm



Xuát dư liệu rá các đinh dáng khác nháu



Chuyện sô tư đông/duyệt chưng tư háng lôát



Chô phệp đông bô sô liệu nôi bô vá sô liệu báô cáô tái chính

Dịch vụ


Cáp nhát miện phí các tháy đôi vệ máu biệu vá chệ đô kệ tôán



Cáp nhát thông tư, quyệt đinh trươc 15 ngáy báô cáô



Náng cáp miện phí tư phiện bán cu sáng phiện bán mơi



Cáp nhát miện phí các tiện ích mơi



Tư ván nghiệp vu miện phí



Tư ván giái pháp công nghệ miện phí



Báô hánh ngáy tái thơi điệm khách háng yệu cáu dich vu



Báô hánh 24/7
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