Công ty Cô phạn
Giại phạp Phạn mệm Dôạnh nghiệp
Solution Software Enterprise

SSE
ERP ONLINE

SSE ERP ONLINE (Medicine)
Sản phẩm và dịch vụ
• Công nghệ hiện đại truy cạp môi luc môi nơi
• Thạô tạc đơn giạn, thuạn tiện, thạn thiện
• Ổn đinh, tôc đô nhạnh, bạô mạt cạô
• Thông minh thiệt kệ mơ nhiệu tiện ích

• Tiệt kiệm thơi giạn vạ chi phí
• Đạp ứng chi tiệt môi nghiệp vu
• Giạô tiệp tôt vơi cạc hệ thông khạc
• Cạp nhạt kip thơi cạc chệ đô kệ tôạn
• Cạp nhạt miện phí phiện bạn mơi
• Bạô hạnh 24/7
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Trang 2

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
STT

Doanh nghiệp

Giải pháp

1

Dứơc phạm Nạm Dứơc

Giại phạp tông thệ

2

Dứơc phạm Ích Nhạn

Giại phạp tông thệ

3

Dứơc phạm Đông Á

Bạn hạng + Kệ tôạn

4

Dứơc phạm Biện Hôạ

Bạn hạng + Kệ tôạn

5

Dứơc phạm Thại Minh

Bạn hạng + Kệ tôạn

6

Dứơc phạm Bệcạmệx

Bạn hạng + Kệ tôạn

7

Dứơc phạm Bệạtifạm

Bạn hạng + Kệ tôạn

8

Dứơc phạm TW1 - CN Nghệ Án

Bạn hạng + Kệ tôạn

9

Dứơc phạm VÍNÁPHÁR

Bạn hạng + Kệ tôạn

10 Dứơc phạm VinạCạrệ

Bạn hạng + Kệ tôạn

11 Dứơc phạm Giạ Minh

Bạn hạng + Kệ tôạn

12 Dứơc phạm Í&C

Bạn hạng + Kệ tôạn

13 Dứơc phạm Tạm Việt

Bạn hạng + Kệ tôạn

14 Dứơc phạm Sạng

Bạn hạng + Kệ tôạn

15 Dứơc phạm Hứng Thinh

Bạn hạng + Kệ tôạn

16 Dứơc phạm Nạm Sơn

Kệ tôạn sạn xuạt

17 Dứơc phạm Quôc Giạ

Kệ tôạn sạn xuạt

18 Dứơc phạm Trạng Phứơng

Bạn hạng + Kệ tôạn

19 Dứơc phạm Hôạng Quạn

Bạn hạng + Kệ tôạn

20 Dứơc phạm PÍRỔ

Bạn hạng + Kệ tôạn

21 Dứơc phạm Sạô Kim

Bạn hạng + Kệ tôạn

22 Dứơc phạm Án Tín

Bạn hạng + Kệ tôạn

23 Dứơc phạm Tiện Phứơc

Bạn hạng + Kệ tôạn

24 Dứơc phạm Tạm Khạng

Bạn hạng + Kệ tôạn

25 Dứơc phạm Ánh Trạng

Bạn hạng + Kệ tôạn

26 Dứơc phạm Trí Tín

Bạn hạng + Kệ tôạn

27 Dứơc phạm Minh Tạm

Bạn hạng + Kệ tôạn

28 Dứơc phạm Phứơng Đông

Bạn hạng + Kệ tôạn

29 Dứơc phạm Trứơng Thạnh

Bạn hạng + Kệ tôạn

30 Dứơc phạm Phạn Giạ

Bạn hạng + Kệ tôạn

31 Dứơc phạm BM Việt Nạm

Bạn hạng + Kệ tôạn

32 Dứơc phạm Thạnh Hạng

Bạn hạng + Kệ tôạn
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Giao diện người dùng và giao tiếp với các hệ thống khác
Khả năng tương tác với người dùng:
SEỔ lạ Sứ kệt hơp giứ công nghệ vạ việc
nghiện cứu ky lứơng vệ mạu sạc, đô tứơng
phạn, thôi quện ngứơi sứ dung đạ tạô chô
SEỔ môt giạô diện vô cung thạn thiện vơi
ngứơi dung, giup ngứơi dung cạm thạy thạt
sứ thôại mại khi phại lạm việc nhiệu giơ bện
mạy tính. Thạô tạc nhạnh gôn dệ hiệu, ngạm
đinh triệt đệ cạc đinh khôạn giup giạm bơt
quạ trính nhạp liệu vạ tạng đô chính xạc cạô
Khả năng giao tiếp với các hệ thống bên ngoài:
SEỔ đứơc thiệt kệ thệô hứơng mơ, nện việc giạô tiệp vơi cạc hệ thông bện ngôại trơ
nện vô cung đơn giạn vạ thuạn tiện. Môi dứ liệu trông SEỔ đệu cô thệ chiệt xuạt rạ vơi
nhiệu đinh dạng, mạu biệu khạc nhạu (Mạy in, DBF,PDF, Wôrd, Excệl, Tệxt....) vạ đứơng
nhiện SEỔ cô thệ lạy dứ liệu tứ cạc hệ thông khạc vơi nhiệu đinh dạng khạc nhạu.

SEỔ cô khạ nạng kệt nôi trức tiệp vơi cạc thiệt bi nhứ đạu đôc mạ vạch, mạy tính tiện,
kệt bạc tứ đông, Mạy in cạt giạy, đạu đôc
thệ, PDÁ.
SEỔ Chạy ôn đing trện mạng LÁN, WÁN,
ÍNTERNET
Tính mềm dẻo, linh hoạt của hệ thống:
Hệ thông chô phệp ngứơi dung cô thệ cạn thiệp đệ thạy đôi cạc mạn hính nhạp liệu,
thệm bơt trứơng dứ liệu, thệm bơt, sứạ đôi mạu biệu bạô cạô thệô yệu cạu khạch hạng.
Vơi sứ thiệt kệ mạng tính mơ hệ thông SEỔ thức sứ mệm dệô vạ linh hôạt trông
cạc vạn đệ hiệu chính hệ thông thệô yệu cạu cuạ khạch hạng.Việc nạy giup chô khạch
hạng giạm thiệu chi phí xuông mức tôi tiệu vạ tính nạng đông trông công việc đứơc đạp
ứng môt cạch tôi đạ.
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Khả năng bảo mật và phân quyền truy cập hệ thống
Khả năng bảo mật cao:
SSE ERP ỔNLÍNE (SEỔ) đứơc sạn xuạt thệô
quy trính công nghệ hiện đại, phu hơp vơi cạc tiệu
chuạn chạt lứơng quôc tệ ÍSỔ 9001:2000, CMM mức
3 vạ dứạ trện quy trính RUP (Rạtiônạl Unifiệd
Prôcệss) cuạ Rạtiônạl. Sạn phạm đứơc phạt triện
trện nện công nghệ WEB 4.0 vạ hệ CSDL SQL 2012
cung vơi sứ nghiện cứu ky lứơng ty mí vạ cạn trông
trông tứng thiệt kệ chi tiệt nhô đạ mạng lại chô sạn
phạm môt bức tứơng bạô mạt vứng chạc.
Ngôại rạ hệ thông côn đứơc kệt hơp bạô mạt quạ nhiệu lơp cuạ Windôws, tứơng
lứạ giup khạch hạng cô thệ hôạn tôạn yện tạm vệ vạn đệ bạô mạt. Môi dứ liệu truyện đi
đệu đứơc mạ hôạ vạ giại mạ khi nhạn vệ
An toàn dữ liệu
Hệ thông chô phệp ngứơi dung tứ đinh nghíạ
thơi giạn vạ cạch thức sạô lứu dứ liệu, sô lạn sạô lứu,
chu ky sạô lứu vạ thơi giạn sạô lứu.
Môi dứ liệu sạô lứu đệu đứơc mạ hôạ vạ bạô
mạt bạng pạsswôrd
Ngôại việc hệ thông phạn mệm tứ đông sạô
lứu, hệ thông mạy chu điện tôạn đạm mạy cung đạm bạô dứ liệu luôn hôạt đông 24/24
bơi cơ chệ hôạt đông cuạ nô.

Hệ thông cung đứơc đinh ky sạô lứu tôạn bô bạô gôm cạ phạn mệm vạ dứ liệu
hạng tuạn
Tốc độ truy xuất nhanh đáp ứng bài toán lớn

Đứơc thiệt kệ chô công nghệ điện tôạn đạm mạy. Hệ cơ sơ dứ liệu cuạ SEỔ
hôạn tôạn cô thệ đạp ứng chô nhứng bại tôạn lơn vơi sô lứơng giạô dich vô cung lơn
chô nhiệu đơn vi trức thuôc công ty cung hôạt đông mạ không hệ ạnh hứơng tơi hiệu
suạt lạm việc (tôc đô nhạp liệu vạ truy xuạt bạô cạô)
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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 ngứơi dung phạn quyện chi tiệt đện
tứng tạc vu cuạ ngứơi dung, phạn quyện thệô nhiệu
cạp.
 Cấp thực đơn của hệ thống: Phạn quyện ngứơi
sứ dung thệô chức nạng nhiệm vu (Kệ tôạn bạn
hạng, Kệ tôạn muạ hạng, Kệ tôạn hạng tôn khô,
Thu quy, Kệ tôạn tông hơp, Quạn ly)
 Cấp chức năng: Phạn quyện ngứơi dung chi tiệt
đện cạc thạô tạc trện mạn hính nhạp liệu chứng
tứ vạ bạô cạô (Thệm mơi, Sứạ, Xôạ, Ín, Xệm,
Côpy, Chuyện sô)
 Phân quyền theo từng đơn vị cơ sở: Đôi vơi dôạnh nghiệp cô nhiệu chi nhạnh,
cứạ hạng thí hệ thông chô phệp phạn quyện môi nhạn viện chí đứơc truy cạp vạô
hệ thông thệô môt đơn vi mính đạng ky. Trạnh nhạp nhạm, cạn thiệp hôạc xệm
bạô cạô sô liệu cuạ cạc đơn vi khạc.
 Phân quyền theo kho: Hệ thông chô phệp phạn quyện truy cạp thệô tứng khô

 Phân quyền theo trạng thái của chứng từ: Hệ thông chô phệp phạn quyện truy
cạp đện tứng trạng thại cuạ chứng tứ đôi vơi tứng ngứơi sứ dung
 Phân quyền sử dụng quyển hóa đơn: Hệ thông chô phệp phạn quyện chi tiệt việc
sứ dung hôạ đơn. Ái sệ đứơc sứ dung cạc quyện nạô tứ sô bạô nhiệu đện sô bạô
nhiệu. Việc nạy sệ thuạn tiện rạt nhiệu chô dôạnh nghiệp cô nhiệu bô phạn bạn
hạng xuạt hôạ đơn.

 Phân quyền truy cập báo cáo: Hệ thông chô phệp phạn quyện truy cạp đện tứng
mạu bạô cạô
 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 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


Quạn ly nhạp muạ thệô quy trính



Yệu cạu nhạp muạ/ Nhu cạu nguyện vạt
liệu
•

Bạô giạ

•

Hơp đông

•

Đơn hạng



Quạn ly nhạp muạ thệô đơn hạng



Quạn ly nhạp muạ thệô hơp đông



Quạn ly nhạp hạng thệô nhiệu đơn vi tính



Quạn ly nhạp hạng thệô lô, hạn sứ dung



Quạn ly công nơ chi tiệt
•

Quạn ly công nơ thệô tứng hôạ đơn

•

Quạn ly công nơ thệô nhạ cung cạp

•

Quạn ly công nơ thệô tứng hơp đông muạ



Chô phệp nhạp xuạt thạng không quạ khô



Chô phệp truy vạn thông tin lich sứ cuạ cạc lạn nhạp trứơc trông luc lạm phiệu
nhạp muạ



Hiện tôn khô tức thơi tại thơi điệm xuạt hạng



Cạnh bạô tôn khô quạ giơi hạn chô phệp



Hệ thông bạô cạô nhạp muạ đạy đu, đạ chiệu vạ chi tiệt
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Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Quản lý sản xuất










Quạn tri nguôn lức
•

Dạy chuyện sạn xuạt

•

Tô sạn xuạt

•

Mạy môc sạn xuạt

•

Cạ sạn xuạt

Quạn ly quy trính sạn xuạt
•

Quạn ly quy trính sạn xuạt

•

Quạn ly lich chạy mạy

Quạn ly kệ hôạch sạn xuạt
•

Cạp nhạt kệ hôạch sạn xuạt

•

Duyệt kệ hôạch sạn xuạt

•

Điệu chính kệ hôạch sạn xuạt

•

Dứ bạô kệ hôạch nhu cạu nguyện vạt liệu

•

Quạn ly tiện đô sạn xuạt chi tiệt đện tứng công đôạn, dạy chuyện sạn xuạt

•

Quạn ly tôn khô sạn xuạt chi tiệt tứng công đôạn, dạy chuyện, phạn xứơng

Quạn ly sạn xuạt
•

Cạp nhạt sạn phạm hôạn thạnh

•

Cạp nhạt quạn ly chạt lứơng - QC

Bạô cạô quạn tri
•

Bạô cạô nguôn lức

•

Bạô cạô kệ hôạch sạn xuạt

•

Bạô cạô thông kệ sạn xuạt

•

Bạô cạô QC

•

Bạô cạô KPÍ (Nhạn viện, tô, dạy
chuyện, mạy môc)
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Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Quản lý hàng hóa tồn kho


Quạn ly tôn khô thệô khô



Quạn ly tôn khô thệô vi trí



Quạn ly tôn khô thệô nhiệu đơn vi tính



Quạn ly hạng tôn thệô nhiệu cạp nhôm.



Quạn ly tôn khô thệô dứ ạn



Quạn ly tôn thệô Hơp đông muạ



Quạn ly tôn khô thệô Hơp đông bạn



Quạn ly hạng tôn khô thệô lô, hạn sứ dung



Quạn ly tôn khô thệô nhạn viện kinh dôạnh



Quạn ly tôn khô thệô trính dứơc viện



Tính giạ vôn tứ đông thệô nhiệu phứơng phạp tính giạ (trung bính thạng, trung
bính di đông, đích dạnh, nhạp trứơc xuạt trứơc)



Hiện tôn khô tức thơi ngạy tại thơi điệm nhạp xuạt



Chô phệp truy vạn thông tin cạc lạn nhạp xuạt ngạy khi lạm phiệu xuạt nhạp khô



Tứ đông cạnh bạô lứơng tôn vứơt giơi hạn chô phệp (tôn mạx, min)



Hô trơ quạn ly kiệm kệ bạng mạy kiệm kệ trức tiệp hôạc tứ filệ Excệl



Tứ đông tạô phiệu điệu chính kiệm kệ
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Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Modul quản lý bán hàng


Quạn ly bạn hạng thệô nhiệu phứơng ạn
giạ khạc nhạu thệô thơi giạn, thệô mạt
hạng, nhôm khạch hạng...



Quạn ly chiệt khạu thệô nhiệu phứơng ạn,
hính thức chiệt khạu vạ thệô tứng thơi
điệm. Chô phệp ngứơi dung tứ đinh nghíạ
cạc hính thức vạ cạch thức chiệt khạu:



•

Chiệt khạu hạng tạng hạng

•

Chiệt khạu % trức tiệp

•

Chiệt khạu bạng tiện trện tông hôạ đơn

•

Chiệt khạu trện tông hôạ đơn

•

Chiệt khạu thệô nhôm khạch hạng

•

Chiệt khạu thệô nhôm ngạnh hạng

•

Chiệt khạu thệô dôạnh sô

Quạn ly công nơ
•

Công nơ thệô tứng hôạ đơn

•

Công nơ thệô khạch hạng

•

Công nơ thệô trính dứơc viện



Chô phệp trạ cứu thông tin lich sứ cuạ cạc lạn nhạp muạ, xuạt bạn trông luc lạm
hôạ đơn.



Hiện tôn khô tức thơi cuạ cạc mạt hạng thệô lô hạn sứ dung



Cạnh bạô lứơng tôn vứơt quạ giơi hạn khi xuạt hạng
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Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Modul quản lý trình dược viên


Quạn ly đơn đạt hạng



Quạn ly dôạnh sô bạn hạng



Quạn ly công nơ



Quạn ly đôi Trạdệ Mạrkệting



Quạn ly việc chệck in - chạm công ônlinệ
•

Gứi hính ạnh trứng bạy

•

Cạp nhạt tôn khô

Quản lý chăm sóc khách hàng


Quạn ly thông tin khạch hạng thạn thiệt



Tứ đông tích điệm khi muạ hạng



Quạn ly việc cạp thệ, huy, nạng hạng thệ



Quạn ly thệ VÍP quạ mạ ỔTP



Tứ đông tạô kich bạn chạm sôc khạch
hạng (Lạn đạu tiện muạ hạng, VÍP lạu
ngạy không đện muạ hạng, VÍP sạp bi
Rệsệt điệm, sạp đạt VÍP.....)



Quạn ly phạn công công việc chạm sôc
khạch hạng



Kiệm sôạt tiện đô vạ quạ trính, kệt quạ
chạm sôc khạch hạng



Đạnh giạ bạô cạô kệt quạ cạc chứơng trính chạm sôc khạch hạng



Quạn ly chứơng trính Prômôtiôn



Quạn ly tạng quạ, chiệt khạu chô cạc chứơng trính Prômôtiôn
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Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Modul kế toán tổng hợp


Chô phệp hạch tôạn but tôạn đơn, hạch
tôạn nhiệu nơ nhiệu cô



Tứ đông tạô but tôạn phạn bô thệô nhiệu
hính thức khạc nhạu nhứ phạn bô thệô bô
phạn, thệô dứ ạn, vu việc công trính xạy
dứng, dich vu, sạn phạm



Tứ đông tạô but tôạn kệt chuyện thệô hính
hính thức khạc nhạu nhứ kệt chuyện thệô
bô phạn, thệô dứ ạn, vu việc công trính xạy dứng, dich vu, sạn phạm cô hôạc
không chí kệt chuyện thệô cạc thuôc tính trện.

Chế độ sổ sách và báo cáo tài chính:


Hệ thông tứ đông lạp cạc hính thức sô sạch kệ tôạn dứạ trện chứng tứ gôc ngạy
sạu khi chứng tứ đứơc ghi nhạn.



Vơi SEỔ nhạn viện vạ chu dôạnh nghiệp cô thệ hôạn tôạn yện tạm vệ mạt sô sạch,
bạô cạô tại chính. Tạt cạ đệu trông tính trạng rạt sạn sạng. Bạô cạô tại chính vạ sô
sạch kệ tôạn cô thệ in rạ bạt cứ luc nạô, khi nạô nhứ mông muôn.

Hình thức sổ kế toán:


Sô nhạt ky chung



Nhạt ky chứng tứ



Chứng tứ ghi sô



Nhạt ky sô cại

Hình thức báo cáo tài chính:


Thông tứ 200/2014/TT-BTC vạ
TT113/2016/TT-BTC vệ chệ đô kệ tôạn, chệ đô kệ tôạn dôạnh nghiệp nhô vạ vứạ.



Bạô cạô thuệ cạp nhạt TT 119/2014/TT-BTC, TT26/2015/TT-BTC.

Cập nhật các thay đổi của chế độ kế toán:


SSE cạp nhạt miện phí cạc thạy đôi cuạ chệ đô kệ tôạn. Khạch hạng cô thệ tại trức
tiệp cạc bạn cạp nhạt nạy tứ trạng wệb cuạ công ty thệô điạ chí http://ssệ.nệt.vn



Cạp nhạt cạc thạy đôi cuạ chệ đô kệ tôạn trứơc 15 cuạ ngạy nôp bạô cạô.



Cạp nhạt miện phí cạc tính nạng mơi cuạ sạn phạm.

Trang 12
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Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Modul quản lý tài sản cố định


Thệô dôi tại sạn chi tiệt thệô tứng nguôn vôn



Thệô dôi luạn chuyện tại sạn giứạ cạc bô phạn



Quạn ly thạy thệ sứạ chứạ nạng cạp tại sạn



Tứ đông tính khạu hạô



Tứ đông tạô but tôạn phạn bô khạu hạô



Khạu hạô tại sạn thệô nhiệu phứơng phạp (Đứơng thạng, sạn lứơng, sô dứ giạm
dạn)



Phạn bô chi phí khạu hạô tại sạn thệô dứ ạn, vu việc công trính xạy dứng, dich vu...



Tiện ích SEỔ chệp hệ sô phạn bô khạu hạô tại sạn chô cạc dứ ạn, vu việc công trín
xạy dứng tứ ky nạy quạ ky khạc



Bạô cạô đạ chiệu vạ chi tiệt
•

Bạô cạô kiệm kệ tại sạn thệô nguôn vôn vạ bô phạn

•

Bạô cạô tạng giạm tại sạn thệô nguôn vôn vạ bô phạn

•

Bạô cạô khạu hạô tại sạn thệô nguôn vôn vạ bô phạn

•

Bạô cạô phạn bô tại sạn thệô nguôn vôn vạ bô phạn

Modul quản lý công cụ dụng cụ


Quạn ly thông tin chi tiệt cuạ công cu dung cu



Quạn ly cạp phạt công cu dung cu



Tứ đông tính phạn bô



Tứ đông tạô but tôạn phạn bô công cu dung cu



Phạn bô thệô hại lạn, nhiệu ky



Phạn bô chi phí chô cạc dứ ạn, công trính, vu việc.



Tiện ích SEỔ chệp hệ sô phạn bô công cu dung cu giứạ cạc ky.



Bạô cạô đạ chiệu vạ chi tiệt
•

Bạô cạô kiệm kệ công cu thệô nguôn vôn vạ bô phạn

•

Bạô cạô tạng giạm công cu thệô nguôn vôn vạ bô phạn

•

Bạô cạô khạu hạô công cu thệô nguôn vôn vạ bô phạn

•

Bạô cạô phạn bô công cu thệô nguôn vôn vạ bô phạn
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Trang 13

Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Modul kế toán giá thành dịch vụ


Đơn giạn trông cạch nhạp liệu



Chu đông trông công việc khại bạô công thức, cạch thức tạp hơp dôạnh thu, chi phí
chô cạc dứ ạn, công trính.



Chu đông khại bạô công thức bạô cạô lại lô cuạ tứng dứ ạn, công trính



Chô phệp phạn bô kệt chuyệ chi tiệt chô tứng dứ ạn, công trính



Bạô cạô đạ chiệu vạ chi tiệt
•

Bạng kệ chứng tứ thệô dứ ạn, công trính

•

Bạô cạô chi tiệt tạp hơp chi phí chô tứng dứ ạn, công trính

•

Bạô cạô dôạnh thu chô tứng dứ ạn, công trính

•

Bạô cạô lại lô chô tứng dứ ạn, công trính

Modul kế toán giá thành sản xuất


Chu đông khại bạô cạc yệu tô cạu thạnh sạn phạm



Chu đông khại bạô cạc thức tạp hơp chi phí



•

Tạp hơp trức tiệp

•

Tạp hơp thệô bô phạn/thệô phạn xứơng/công đôạn

Chu đông khại bạô cạch thức phạn bô chi phí
•

Phạn bô thệô hệ sô, đinh mức, đơn giạ tiện lứơng

•

Phạn bô thệô nguyện vạt liệu chính, thệô cạc yệu tô chi phí khạc

•

Phạn bô thệô sô lứơng sạn xuạt, sô lứơng nhạp khô



Quạn ly giạ thạnh chi tiệt thệô nhiệu công đôạn



Bạô cạô giạ thạnh chi tiệt vạ đạy đu



Bạô cạô sô sạnh tiệu hạô nguyện vạt liệu



Bạô cạô sô sạnh giạ thạnh thức tệ vạ giạ thạnh kệ hôạch

Trang 14
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Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Modul kế toán chủ đầu tư


Quạn ly chi tiệt cạc chi phí tứ khi khơi
công đện luc hôạn thạnh



Quạn ly chi tiệt tứng hạng muc chi phí





•

Chi phí sạn xuạt thứ

•

Chi phí đạu tứ xạy dứng

•

Chi phí quạn ly dứ ạn

•

Chi phí khạc ...

Bạô cạô dứ ạn công trính
•

Bạô cạô nguôn vôn đạu tứ

•

Chi tiệt nguôn vôn đạu tứ

•

Thức hiện đạu tứ thệô dứ ạn, công trính, hạng muc công trính

•

Quyệt tôạn đạu tứ dứ ạn, công trính, hạng muc công trính

•

Thức hiện đạu tứ

•

Chi phí khạc

•

Chi phí quạn ly dứ ạn

•

Bạng cạn đôi kệ tôạn đạu tứ

Sô sạch kệ tôạn chu đạu tứ
•

Sô chi tiệt nguôn vôn đạu tứ

•

Sô chi phí đạu tứ xạy dứng

•

Sô chi phí quạn ly dứ ạn

•

Sô chi phí khạc

Modul quản trị chi phí


Chu đông đinh nghíạ cạc yệu tô chi phí



Khại bạô đinh mức chô cạc yệu tô chi phí



Bạô cạô chi phí thức tệ phạt sinh



Bạô cạô sô sạnh chi phí thức tệ vạ kệ hôạch



Bạô cạô sô sạnh đinh mức vạ phạt sinh thức tệ



Bạô cạô sô sạnh giứạ cạc ky vơi nhạu dạng biệu đô
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Trang 15

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


Bạô cạô quạn tri tứơng đôi đạy đu vạ đứơc thiệt kệ thệô mô hính cuạ dôạnh
nghiệp



Hệ thông bạô cạô quạn tri đứơc việt thệô hứơng mơ khạch hạng cô thệ chu đông
trông việc thạy đôi công thức mạu biệu bạô cạô quạn tri



Bạô cạô quạn tri đứơc in ạn dứơi dạng biệu đô sô sạnh giup chu Dôạnh nghiệp cô
cại nhín trức quạn hơn vệ Dôạnh nghiệp cuạ mính



Bạô cạô đông sô sạnh giứạ cạc ky vơi nhạu



Bạô cạô đông sô sạnh giứạ cạc đơn vi thạnh viện vơi nhạu



Phạn tích tính hính tại chính sức khôệ cuạ dôạnh nghiệp



Môi thông tin vệ cạc phiệp vu phạt sinh tại dôạnh nghiệp ngứơi quạn tri cô thệ
hôạn tôạn chu đông chiệt xuạt rạ dứơi dạng cạc biệu đô sô sạnh dứơi. Vơi công cu
ỔLÁP ngứơi quạn tri cô thệ hôạn tôạn chu đông trông môi thông tin cuạ dôạnh
nghiệp

Trang 16
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Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Kế toán thuế


Bạô cạô đung, đạy đu vạ luôn
đứơc cạp nhạt miện phí kip thơi
thệô thông tứ cuạ Nhạ Nứơc



Tứ đông hôạn tôạn vạ chô phệp
kệt nôi vơi hệ thông bạô bạô
cạô trức tuyện cuạ chi cuc thuệ

Giao diện


Dệ dạng chuyện đôi giứạ cạc
mạn hính nhạp liệu



Xệm bạô cạô trức tiệp ngạy tại
mạn hính nhạp liệu



Ngứơi dung cô thệ tuy biện thạy đôi giạô diện thệô yệu cạu



Chô phệp ngứơi dung tứ đinh nghíạ cạc bạô cạô



Chô phệp ngứơi dung sứạ đôi cạc mạu in bạô cạô thệô yệu cạu khạch hạng
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Tiện ích và dịch vụ
Nghiệp vụ


Xứ ly ngạm đinh đạ sô cạc đinh
khôạn trông khi nhạp liệu giup
đạy nhạnh thạô tạc nhạp liệu vạ
trạnh sại xôt trông quạ trính
đinh khôạn



Tứ đông cạnh bạô môt sô but
tôạn hôạch tôạn sại



Tứ đông tím lôi hạch tôạn sại
vạ nhạp liệu không đung vạ chô
phệp ngứơi dung sứạ trức tiệp
ngạy tại đô.



Chô phệp ngứơi dung tứ đinh
nghíạ cạc bạô cạô cạô, công
thức tính tôạn, mạu biệu bạô
cạô.

Tiện ích khác


Chô phệp đạnh lại sô chứng tứ tứ đông



Ín chứng tứ tứ đông (Ín hạng lôạt, Ín sô sạch)



Lạy sô liệu tứ ệxcệl vạ cạc nguôn khạc vạô phạn mệm



Xuạt dứ liệu rạ cạc đinh dạng khạc nhạu



Chuyện sô tứ đông hạng lôạt chứng tứ



Chô phệp đông bô sô liệu nôi bô vạ sô liệu bạô cạô tại chính

Dịch vụ


Cạp nhạt miện phí cạc thạy đôi vệ mạu biệu vạ chệ đô kệ tôạn



Cạp nhạt thông tứ, quyệt đinh trứơc 15 ngạy bạô cạô



Nạng cạp miện phí tứ phiện bạn cu sạng phiện bạn mơi



Cạp nhạt miện phí cạc tiện ích mơi



Tứ vạn nghiệp vu miện phí



Tứ vạn giại phạp công nghệ miện phí



Bạô hạnh ngạy tại thơi điệm khạch hạng yệu cạu dich vu



Bạô hạnh 24/7

Trang 17

Trang 18

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Hệ thống báo cáo quản trị
Sổ sách


Sô quy tiện mạt



Sô nhạt ky thu tiện



Sô nhạt ky chi tiện



Sô nhạt ky muạ hạng



Sô nhạt ky bạn hạng



Sô chi tiệt công nơ khạch hạng



Sô chi tiệt công nơ nhạ cung cạp



Sô khô

Báo cáo mua hàng


Bạng kệ phiệu nhạp



Bạng kệ phiệu xuạt trạ nhạ cung cạp



Bạng tông hơp công nơ cạc NCC

Báo cáo bán hàng


Bạng kệ hôạ đơn bạn hạng



Bạng kệ hạng bạn trạ lại



Bạng kệ hôạ đơn bạn hạng nhôm thệô khạch hạng



Bạng kệ bạn hạng nhôm thệô chứơng trính sứ kiện



Bạng kệ bạn hạng nhôm thệô dạng xuạt bạn (bạn buôn, bạn lệ...)



Bạng kệ hôạ đơn bạn hạng cuạ môt khạch hạng thệô mạt hạng



Bạô cạô tông hơp bạn hạng chi tiệt thệô mạt hạng



Bạô cạô tông hơp tiệu thu thệô giạ bạn



Bạô cạô tông hơp hạng bạn hạng tuạn



Bạô cạô tông hơp hạng bạn trạ lại



Bạô cạô bạn hạng thệô nhạn viện

Báo cáo hàng tồn kho


Thệ khô, Sô chi tiệt môt vạt tứ



Bạô cạô tôn khô thệô khô



Bạô cạô tông hơp hạng nhạp



Bạô cạô tông hơp hạng xuạt



Bạô cạô tông hơp xuạt nhạp tôn

Trang 19

Hệ thống báo cáo quản trị
Báo cáo quản trị bán hàng


Bạô cạô mạt hạng đôt biện



Bạô cạô mạt hạng bạn nhạnh



Bạô cạô mạt hạng bạn chạm



Bạô cạô hạng tôn khô



Bạô cạô xuạt hạng thệô mạ phu



Bạô cạô sô sạnh vơi dôạnh sô
tôi thiệu thạng



Cạnh bạô dôạnh sô nhạn viện tuạn



Bạô cạ dôạnh sô luy kệ sô vơi cung ky



Bạô cạô dôạnh sô luy kệ sô vơi chí tiệu kinh dôạnh

Báo cáo khách hàng thân thiết


Dạnh sạch khạch hạng thạn thiệt (thệô ngạy, thệô cứạ hạng..)



Dạnh sạch khạch hạng thạn thiệt đứơc nạng cạp thệ



Dạnh sạch khạch hạng đứơc cạp thệ



Dạnh sạch khạch hạng huy thệ



Bạô cạô lich sứ cạp thệ



Bạô cạô khạch hạng mơi



Bạô cạô tích điệm



Bạô cạô muạ hạng trông chứơng trính khuyện mại

Báo cáo chăm sóc khách hàng


Bạô cạô sinh nhạt khạch hạng



Bạô cạô khạch hạng tơi hạn cạn chạm sôc



Bạô cạô khạch hạng sạp hệt hạn thệ



Bạô cạô khạch hạng bi huy thệ



Bạô cạô khạch hạng cu quạy lại muạ hạng



Bạô cạô điệm tích luy tứ thệ khạch hạng



Bạô cạô chạm sôc khạch hạng



Bạô cạô kệt quạ tính hính dôạnh sô sạu chạm sôc khạch hạng



Bạô cạô khạch hạng thệô đô tuôi
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P909 Tôạ nhạ 262 Nguyện Huy Tứơng, Thạnh Xuạn, Hạ Nôi
Tệl: 043 568 22 22; Hôtlinệ: 09 4258 4285
Wệbsitệ: www.ssệ.nệt.vn; Emạil: Suppôrts@ssệ.nệt.vn

