Công ty Cô phần
Giầi phầp Phần mềm Dôầnh nghiềp
Solution Software Enterprise

SSE
ACCOUTING ONLINE

SSE Accounting 2020 - SA2020.NET
Sản phẩm và dịch vụ
• Công nghề hiền đầi truy cầp môi luc môi nơi
• Thầô tầc đơn giần, thuần tiền, thần thiền
• Ổn đinh, tôc đô nhầnh, bầô mầt cầô
• Thông minh thiềt kề mơ nhiều tiền ích

• Tiềt kiềm thơi giần vầ chi phí
• Đầp ứng chi tiềt môi nghiềp vu
• Giầô tiềp tôt vơi cầc hề thông khầc
• Cầp nhầt kip thơi cầc chề đô kề tôần
• Cầp nhầt miền phí phiền bần mơi
• Bầô hầnh 24/7

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Trang 1

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
STT

Doanh nghiệp

Giải pháp

1

Tông công ty Rứơu - Biầ - Nứơc giầi khầt HN

Giầi phầp tông thề

2

Tầp đôần Thề Vissầi Ninh BÌnh

Giầi phầp tông thề

3

Công ty Supề phôt phầt lầm thầô

Giầi phầp tông thề

4

Dứơc phầm Nầm Dứơc

Giầi phầp tông thề

5

Khầi minh tôần cầu - KMG

Giầi phầp tông thề

6

Udic Lầnd

Giầi phầp tông thề

7

TECAPRỔ

Giầi phầp tông thề

8

Thơi trầng ELÌSE

Bần hầng + Kề tôần + Sần
xuầt

9

Thơi trầng 7Am

Bần hầng + Kề tôần + Sần
xuầt

10 Vuầ Nềm (DEM.VN)

Giầi phầp tông thề

11 Dứơc phầm ích nhần

Bần hầng + Kề tôần

12 Dứơc phầm Đông A

Bần hầng + Kề tôần

13 Bềnh Viền Bứu Điền

Kề tôần + Nhần sứ tiền
lứơng

14 Thơi trầng Evầ dề Evầ

Giầi phầp tông thề

15 Xuầt nhầp khầu Kim Ngứu

Giầi phầp tông thề

16 Tông công ty Sông Hông

Giầi phầp tông thề

17 Hầi Vần Trầvềl

Giầi phầp tông thề

18 Tông công ty Vinầcônềx

Kề tôần + Nhần sứ

19 Tông công ty Licôgi

Kề tôần + Nhần sứ

20 Mầy tính thầnh giông

Giầi phầp tông thề
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Giao diện người dùng và giao tiếp với các hệ thống khác
Khả năng tương tác với người dùng:
SA2020.NET lầ sứ kềt hơp giứ công nghề
vầ viềc nghiền cứu ky lứơng về mầu sầc, đô
tứơng phần, thôi quền ngứơi sứ dung đầ tầô
chô SA2020.NET môt giầô diền vô cung thần
thiền vơi ngứơi dung, giup ngứơi dung cầm

thầy thầt sứ thôầi mầi khi phầi lầm viềc nhiều
giơ bền mầy tính. Thầô tầc nhầnh gôn dề
hiều, ngầm đinh triềt đề cầc đinh khôần giup
giầm bơt quầ trính nhầp liều vầ tầng đô chính
xầc cầô
Khả năng giao tiếp với các hệ thống bên ngoài:
SA2020.NET đứơc thiềt kề thềô hứơng mơ, nền viềc giầô tiềp vơi cầc hề thông bền
ngôầi trơ nền vô cung đơn giần vầ thuần tiền. Môi dứ liều trông SA2020.NET đều cô thề
chiềt xuầt rầ vơi nhiều đinh dầng, mầu biều khầc nhầu (Mầy in, DBF,PDF, Wôrd, Excềl,
Tềxt....) vầ đứơng nhiền SA2020.NET cô thề lầy dứ liều tứ cầc hề thông khầc vơi nhiều
đinh dầng khầc nhầu.
SA2020.NET cô khầ nầng kềt nôi trức
tiềp vơi cầc thiềt bi nhứ đầu đôc mầ vầch,
mầy tính tiền, kềt bầc tứ đông, Mầy in cầt
giầy, đầu đôc thề, PDA.
SA2020.NET Chầy ôn đing trền mầng
LAN, WAN, ÌNTERNET
Tính mềm dẻo, linh hoạt của hệ thống:

Hề thông chô phềp ngứơi dung cô thề cần thiềp đề thầy đôi cầc mần hính nhầp liều,
thềm bơt trứơng dứ liều, thềm bơt, sứầ đôi mầu biều bầô cầô thềô yều cầu khầch hầng.
Vơi sứ thiềt kề mầng tính mơ hề thông SA2020.NET thức sứ mềm dềô vầ linh
hôầt trông cầc vần đề hiều chính hề thông thềô yều cầu cuầ khầch hầng.Viềc nầy giup
chô khầch hầng giầm thiều chi phí xuông mức tôi tiều vầ tính nầng đông trông công viềc
đứơc đầp ứng môt cầch tôi đầ.

Trang 4

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Khả năng bảo mật và phân quyền truy cập hệ thống
Khả năng bảo mật: SA2020.NET đứơc thiềt kề
trền nền CSDL tôt nhầt cuầ Micrôsôft SQL kềt
hơp vơi hề thông bầô mầt cuầ Windôws, hề
thông tứơng lứầ Firềwầll cứng vầ Firềwầll mềm
khầch hầng cô thề hôần tôần yền tầm về vần đề
bầô mầt
Phân quyền truy cập hệ thống:

SA2020.NET chô phềp ngứơi dung phần
quyền chi tiềt đền tứng tầc vu cuầ ngứơi dung,
phần quyền thềô nhiều cầp.
 Cấp thực đơn của hệ thống: Phần quyền
ngứơi sứ dung thềô chức nầng nhiềm vu
(Kề tôần bần hầng, Kề tôần muầ hầng, Kề
tôần hầng tôn khô, Thu quy, Kề tôần tông hơp, Quần ly)
 Cấp chức năng: Phần quyền ngứơi dung
chi tiềt đền cầc thầô tầc trền mần hính
nhầp liều chứng tứ vầ bầô cầô (Thềm mơi,
Sứầ, Xôầ, Ìn, Xềm, Côpy, Chuyền sô)
 Phân quyền sử dụng theo từng đơn vị cơ
sở: Đôi vơi dôầnh nghiềp cô nhiều chi
nhầnh, cứầ hầng thí hề thông chô phềp
phần quyền môi nhần viền chí đứơc truy
cầp vầô hề thông thềô môt đơn vi mính
đầng ky. Trầnh nhầp nhầm, cần thiềp hôầc
xềm bầô cầô sô liều cuầ cầc đơn vi khầc.
 Phân quyền sử dụng xuất nhập theo từng kho: Hề thông chô phềp phần quyền
truy cầp thềô tứng khô

 Phân quyền theo trạng thái của chứng từ: Hề thông chô phềp phần quyền truy
cầp đền tứng trầng thầi cuầ chứng tứ đôi vơi tứng ngứơi sứ dung
 Phân quyền sử dụng quyển hóa đơn: Hề thông chô phềp phần quyền chi tiềt
viềc sứ dung hôầ đơn. Ai sề đứơc sứ dung cầc quyền nầô tứ sô bầô nhiều đền sô
bầô nhiều. Viềc nầy sề thuần tiền rầt nhiều chô dôầnh nghiềp cô nhiều bô phần
bần hầng xuầt hôầ đơn.

 Phân quyền truy cập báo cáo và các trường của báo cáo: Hề thông chô phềp
phần quyền truy cầp đền tứng mầu bầô cầô
 Phân quyền chi tiết đến từng trường của chứng từ
 Theo dõi toàn bộ hoạt động của người dùng khi đăng nhập
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Chế độ sổ sách kế toán và báo cáo tài chính
Chế độ sổ sách và báo cáo tài chính:


Hề thông tứ đông lầp cầc hính thức sô sầch
kề tôần dứầ trền chứng tứ gôc ngầy sầu khi
chứng tứ đứơc ghi nhần.



Vơi SA2020.NET nhần viền vầ chu dôầnh
nghiềp cô thề hôần tôần yền tầm về mầt sô
sầch, bầô cầô tầi chính. Tầt cầ đều trông
tính trầng rầt sần sầng. Bầô cầô tầi chính
vầ sô sầch kề tôần cô thề in rầ bầt cứ luc
nầô, khi nầô nhứ mông muôn.

Hình thức sổ kế toán:


Sô nhầt ky chung



Nhầt ky chứng tứ



Chứng tứ ghi sô



Nhầt ky sô cầi

Hình thức báo cáo tài chính:


Thông tứ 200/2014/TT-BTC vầ thông tứ
113/2016/TT-BTC về chề đô kề tôần, chề
đô kề tôần dôầnh nghiềp nhô vầ vứầ.



Bầô cầô thuề cầp nhầt TT 119/2014/TTBTC, TT26/2015/TT-BTC.

Cập nhật các thay đổi của chế độ kế toán:


SSE cầp nhầt miền phí cầc thầy đôi cuầ chề đô kề tôần. Khầch hầng cô thề tầi trức
tiềp cầc bần cầp nhầt nầy tứ trầng wềb cuầ công ty thềô điầ chí http://ssề.nềt.vn



Cầp nhầt cầc thầy đôi cuầ chề đô kề tôần trứơc 15 cuầ ngầy nôp bầô cầô.



Cầp nhầt miền phí cầc tính nầng mơi cuầ sần phầm.

Kế toán tổng hợp


Chô phềp hầch tôần but tôần đơn, hầch tôần nhiều nơ nhiều cô



Tứ đông tầô but tôần phần bô thềô nhiều hính thức khầc nhầu nhứ phần bô thềô
bô phần, thềô dứ ần, vu viềc công trính xầy dứng, dich vu, sần phầm



Tứ đông tầô but tôần kềt chuyền thềô hính hính thức khầc nhầu nhứ kềt chuyền
thềô bô phần, thềô dứ ần, vu viềc công trính xầy dứng, dich vu, sần phầm cô hôầc
không chí kềt chuyền thềô cầc thuôc tính trền.

Trang 6
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Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Quản lý nhập mua hàng


Quần ly hầng nhầp muầ trông nứơc vầ
hầng nhầp khầu



Chô phềp nhầp xuầt thầng không quầ khô



Chô phềp truy vần thông tin lich sứ cuầ cầc
lần nhầp trứơc trông luc lầm phiều nhầp
muầ



Hiền tôn khô tức thơi tầi thơi điềm xuầt
hầng



Cầnh bầô tôn khô quầ giơi hần chô phềp



Quần ly nhầp hầng thềô nhiều đơn vi tính



Quần ly nhầp hầng thềô lô, hần sứ dung



Quần ly nhầp muầ thềô hơp đông



Hề thông bầô cầô nhầp muầ đầy đu, đầ
chiều vầ chi tiềt

Quản lý bán hàng


Quần ly bần hầng thềô nhiều phứơng ần
giầ khầc nhầu



Quần ly chiềt khầu thềô nhiều phứơng ần,
hính thức chiềt khầu vầ thềô tứng thơi
điềm
•

Chiềt khầu hầng tầng hầng

•

Chiềt khầu %

•

Chiềt khầu bầng tiền

•

Chiềt khầu trền tông hôầ đơn



Ngứơi dung tứ đinh nghíầ cầc hính thức
chiềt khầu, cầch thức chiềt khầu, vầ thơi
giần hiều lức cuầ cầc phứơng ần chiềt
khầu.



Chô phềp trầ cứu thông tin lich sứ cuầ cầc
lần nhầp muầ, xuầt bần trông luc lầm hôầ
đơn.



Hiền tôn khô tức thơi cuầ cầc mầt hầng



Cầnh bầô lứơng tôn vứơt quầ giơi hần khi
xuầt hầng
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Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Quản lý công nợ


Quần ly công nơ chi tiềt thềô khầch hầng
vầ nhầ cung cầp



Quần ly công nơ chi tiềt thềô hôầ đơn (muầ
vầô vầ bần rầ)



Quần ly công nơ chi tiềt thềô Hơp đông
(Muầ, Bần)



Quần ly công nơ chi tiềt thềô vu viềc, công
trính



Quần ly công nơ thềô nhần viền kinh
dôầnh, bần hầng



Phần bô tứ đông vầ bần tứ đông thu, chi
tiền chô cầc hôầ đơn, phiều thầnh tôần tầm ứng, phiều bu trứ công nơ, phiều nhầp
hầng bần trầ lầi, phiều xuầt trầ lầi nhầ cung cầp...

Quản lý hàng hóa tồn kho


Quần ly tôn khô chi tiềt thềô vi trí cuầ tứng
sần phầm



Quần ly vầt tứ chi tiềt đền tứng mầu sầc,
kích thứơc, quy cầch cuầ sần phầm



Quần ly tôn khô thềô nhiều đơn vi tính



Quần ly hầng tôn khô thềô lô, hần sứ dung



Quần ly hầng tôn thềô nhiều cầp nhôm.



Quần ly tôn khô thềô dứ ần



Quần ly tôn thềô Hơp đông muầ, Hơp đông
bần



Tính giầ vôn tứ đông thềô nhiều phứơng
phầp tính giầ (trung bính thầng, trung bính
di đông, đích dầnh, nhầp trứơc xuầt trứơc)



Hiền tôn khô tức thơi ngầy tầi thơi điềm
nhầp xuầt



Chô phềp truy vần thông tin cầc lần nhầp xuầt ngầy khi lầm phiều xuầt nhầp khô



Tứ đông cầnh bầô lứơng tôn vứơt giơi hần chô phềp (tôn mầx, min)

Trang 8
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Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Kế toán tài sản cố định


Thềô dôi tầi sần chi tiềt thềô tứng nguôn vôn



Thềô dôi luần chuyền tầi sần giứầ cầc bô phần



Quần ly thầy thề sứầ chứầ nầng cầp tầi sần



Tứ đông tính khầu hầô



Tứ đông tầô but tôần phần bô khầu hầô



Khầu hầô tầi sần thềô nhiều phứơng phầp (Đứơng
thầng, sần lứơng, sô dứ giầm dần)



Phần bô chi phí khầu hầô tầi sần thềô dứ ần, vu viềc công trính xầy dứng, dich vu...



Tiền ích sầô chềp hề sô phần bô khầu hầô tầi sần chô cầc dứ ần, vu viềc công trín
xầy dứng tứ ky nầy quầ ky khầc



Bầô cầô đầ chiều vầ chi tiềt
•

Bầô cầô kiềm kề tầi sần thềô nguôn vôn vầ bô phần

•

Bầô cầô tầng giầm tầi sần thềô nguôn vôn vầ bô phần

•

Bầô cầô khầu hầô tầi sần thềô nguôn vôn vầ bô phần

•

Bầô cầô phần bô tầi sần thềô nguôn vôn vầ bô phần

Kế toán công cụ dụng cụ


Quần ly thông tin chi tiềt cuầ công cu dung cu



Quần ly cầp phầt công cu dung cu



Tứ đông tính phần bô



Tứ đông tầô but tôần phần bô công cu dung cu



Phần bô thềô hầi lần, nhiều ky



Phần bô chi phí chô cầc dứ ần, công trính, vu viềc.



Tiền ích sầô chềp hề sô phần bô công cu dung cu
giứầ cầc ky.



Bầô cầô đầ chiều vầ chi tiềt
•

Bầô cầô kiềm kề công cu thềô nguôn vôn vầ bô phần

•

Bầô cầô tầng giầm công cu thềô nguôn vôn vầ bô phần

•

Bầô cầô khầu hầô công cu thềô nguôn vôn vầ bô phần

•

Bầô cầô phần bô công cu thềô nguôn vôn vầ bô phần
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Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Kế toán giá thành dịch vụ


Đơn giần trông cầch nhầp liều



Chu đông trông công viềc khầi bầô công
thức, cầch thức tầp hơp dôầnh thu, chi
phí chô cầc dứ ần, công trính.



Chu đông khầi bầô công thức bầô cầô lầi
lô cuầ tứng dứ ần, công trính



Chô phềp phần bô kềt chuyề chi tiềt chô
tứng dứ ần, công trính



Bầô cầô đầ chiều vầ chi tiềt
•

Bầng kề chứng tứ thềô dứ ần, công trính

•

Bầô cầô chi tiềt tầp hơp chi phí chô tứng dứ ần, công trính

•

Bầô cầô dôầnh thu chô tứng dứ ần, công trính

•

Bầô cầô lầi lô chô tứng dứ ần, công trính

Kế toán giá thành sản xuất


Chu đông khầi bầô cầc yều tô cầu thầnh sần phầm



Chu đông khầi bầô cầc thức tầp hơp chi phí



•

Tầp hơp trức tiềp

•

Tầp hơp thềô bô phần/thềô phần xứơng/công đôần

Chu đông khầi bầô cầch thức phần bô chi phí
•

Phần bô thềô hề sô, đinh mức, đơn giầ tiền lứơng

•

Phần bô thềô nguyền vầt liều chính, thềô cầc yều tô chi phí khầc

•

Phần bô thềô sô lứơng sần xuầt, sô lứơng nhầp khô



Quần ly giầ thầnh chi tiềt thềô nhiều công đôần



Bầô cầô giầ thầnh chi tiềt vầ đầy đu



Bầô cầô sô sầnh tiều hầô nguyền vầt liều



Bầô cầô sô sầnh giầ thầnh thức tề vầ giầ thầnh kề hôầch

Trang 9

Trang 10

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Kế toán chủ đầu tư


Quần ly chi tiềt cầc chi phí tứ khi khơi
công đền luc hôần thầnh



Quần ly chi tiềt tứng hầng muc chi phí





•

Chi phí sần xuầt thứ

•

Chi phí đầu tứ xầy dứng

•

Chi phí quần ly dứ ần

•

Chi phí khầc ...

Bầô cầô dứ ần công trính
•

Bầô cầô nguôn vôn đầu tứ

•

Chi tiềt nguôn vôn đầu tứ

•

Thức hiền đầu tứ thềô dứ ần, công trính, hầng muc công trính

•

Quyềt tôần đầu tứ dứ ần, công trính, hầng muc công trính

•

Thức hiền đầu tứ

•

Chi phí khầc

•

Chi phí quần ly dứ ần

•

Bầng cần đôi kề tôần đầu tứ

Sô sầch kề tôần chu đầu tứ
•

Sô chi tiềt nguôn vôn đầu tứ

•

Sô chi phí đầu tứ xầy dứng

•

Sô chi phí quần ly dứ ần

•

Sô chi phí khầc

Kế toán quản trị phí


Chu đông đinh nghíầ cầc yều tô chi phí



Khầi bầô đinh mức chô cầc yều tô chi phí



Bầô cầô chi phí thức tề phầt sinh



Bầô cầô sô sầnh chi phí thức tề vầ kề hôầch



Bầô cầô sô sầnh đinh mức vầ phầt sinh thức tề



Bầô cầô sô sầnh giứầ cầc ky vơi nhầu dầng biều đô

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Trang 11

Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Hệ thống báo cáo quản trị


Bầô cầô quần tri tứơng đôi đầy đu vầ đứơc thiềt kề thềô mô hính cuầ dôầnh
nghiềp



Hề thông bầô cầô quần tri đứơc viềt thềô hứơng mơ khầch hầng cô thề chu đông
trông viềc thầy đôi công thức mầu biều bầô cầô quần tri



Bầô cầô quần tri đứơc in ần dứơi dầng biều đô sô sầnh giup chu Dôầnh nghiềp cô
cầi nhín trức quần hơn về Dôầnh nghiềp cuầ mính



Bầô cầô đông sô sầnh giứầ cầc ky vơi nhầu



Bầô cầô đông sô sầnh giứầ cầc đơn vi thầnh viền vơi nhầu



Phần tích tính hính tầi chính sức khôề cuầ dôầnh nghiềp



Môi thông tin về cầc phiềp vu phầt sinh tầi dôầnh nghiềp ngứơi quần tri cô thề
hôần tôần chu đông chiềt xuầt rầ dứơi dầng cầc biều đô sô sầnh dứơi. Vơi công cu
ỔLAP ngứơi quần tri cô thề hôần tôần chu đông trông môi thông tin cuầ dôầnh
nghiềp

Trang 12

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Tích hợp hóa đơn điện tử


Chô phềp sứ dung đông thơi nhiều
hính thức phầt hầnh hôầ đơn (Hôầ
đơn giầy/hôầ đơn điền tứ)



Tích hơp chứ ky sô (HSM/TỔKEN
KEY)



Đông bô hôầ đơn, dứ liều khầch hầng
quầ APÌ

Kế toán thuế


Bầô cầô đung, đầy đu vầ luôn đứơc
cầp nhầt miền phí kip thơi thềô thông
tứ cuầ Nhầ Nứơc



Tứ đông hôần tôần vầ chô phềp kềt nôi vơi hề thông bầô bầô cầô trức tuyền cuầ
chi cuc thuề

Giao diện


Dề dầng chuyền đôi giứầ cầc mần hính nhầp liều



Xềm bầô cầô trức tiềp ngầy tầi mần hính nhầp liều



Ngứơi dung cô thề tuy biền thầy đôi giầô diền thềô yều cầu



Chô phềp ngứơi dung tứ đinh nghíầ cầc bầô cầô



Chô phềp ngứơi dung sứầ đôi cầc mầu in bầô cầô thềô yều cầu khầch hầng

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Tiện ích và dịch vụ
Nghiệp vụ


Xứ ly ngầm đinh đầ sô cầc đinh
khôần trông khi nhầp liều giup
đầy nhầnh thầô tầc nhầp liều vầ
trầnh sầi xôt trông quầ trính
đinh khôần



Tứ đông cầnh bầô môt sô but
tôần hôầch tôần sầi



Tứ đông tím lôi hầch tôần sầi
vầ nhầp liều không đung vầ chô
phềp ngứơi dung sứầ trức tiềp
ngầy tầi đô.



Chô phềp ngứơi dung tứ đinh
nghíầ cầc bầô cầô cầô, công
thức tính tôần, mầu biều bầô
cầô.

Tiện ích khác


Chô phềp đầnh lầi sô chứng tứ
tứ đông



Ìn chứng tứ tứ đông (Ìn hầng lôầt, Ìn sô sầch)



Lầy sô liều tứ ềxcềl vầ cầc nguôn khầc vầô phần mềm



Xuầt dứ liều rầ cầc đinh dầng khầc nhầu



Chuyền sô tứ đông hầng lôầt chứng tứ



Chô phềp đông bô sô liều nôi bô vầ sô liều bầô cầô tầi chính

Dịch vụ


Cầp nhầt miền phí cầc thầy đôi về mầu biều vầ chề đô kề tôần



Cầp nhầt thông tứ, quyềt đinh trứơc 15 ngầy bầô cầô



Nầng cầp miền phí tứ phiền bần cu sầng phiền bần mơi



Cầp nhầt miền phí cầc tiền ích mơi



Tứ vần nghiềp vu miền phí



Tứ vần giầi phầp công nghề miền phí



Bầô hầnh ngầy tầi thơi điềm khầch hầng yều cầu dich vu
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