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Thư ngỏ 
Kính thưa Quý khách hàng, 
 

SIS Việt Nam là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp Giải pháp Phần 
mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp – ERP, Phần mềm theo yêu cầu, Phần mềm kế 
toán, và các giải pháp phần mềm theo chuyên ngành hàng đầu tại Việt nam 
 

Đội ngũ quản trị của SIS Việt Nam là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực 
CNTT và quản trị, với gần 20 năm kinh nghiệm. Họ được đào tạo bài bản ở trong và 
ngoài nước, từng làm việc cho những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới với nhiều 
kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn tài chính và Quản trị doanh nghiệp, tham gia triển 
khai nhiều dự án phần mềm với quy mô lớn. 
 

Bên cạnh đó, SIS Việt Nam có một đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, giàu đam mê, 
nhiệt huyết và sáng tạo trong công việc, cùng chung vai góp sức vì mục tiêu phục vụ tốt 
nhất nhu cầu của khách hàng và sự phát triển không ngừng của Công ty. 
 

Chúng tôi tự tin trở thành đối tác CNTT lâu dài & toàn diện của các doanh nghiệp 
trong quá trình chuyển đổi số quản trị. 
 

Chúng tôi tự hào vì đã và đang được phục vụ hàng ngàn khách hàng khắp Việt 
Nam với các giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp – ERP, phần mềm 
theo yêu cầu riêng, phần mềm đóng gói, … 
 

Sản phẩm phần mềm mang thương hiệu S.I.S đã đoạt 06 Giải Thưởng SAO KHUÊ, 
cúp CNTT và bằng khen của Bộ TT-TT. 
 

Các giá trị của SIS Việt Nam (CORE VALUES): 
 

Con người tâm huyết, trí tuệ & sáng tạo 
Sản phẩm thông minh & độc đáo 
Dịch vụ chuyên nghiệp & thành tâm 

 
Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, hợp tác của Quý khách hàng 
Kính chúc Quý khách hàng Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công! 
 

Hà nội, tháng 03 năm 2021 
Nguyễn Xuân Điệp 
Giám đốc kinh doanh 
Tel: 0912 426 152 
Email: sales@sis.vn  
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PHẦN I 
GIỚI THIỆU CÔNG TY CP S.I.S VIỆT NAM 

 

SIS Việt Nam là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực phần mềm quản trị nhằm 
số hóa doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Thành lập 4/3/2002, ngay từ đầu, chúng tôi đã định hướng phát triển SIS Việt 
Nam là công ty chuyên nghiệp cung cấp Giải pháp Phần mềm quản trị – ERP, Phần 
mềm viết theo yêu cầu, Phần mềm kế toán, và các giải pháp phần mềm chuyên ngành 

Với gần 20 năm hình thành, xây dựng và phát triển SIS Việt Nam từng bước khẳng 
định vị trí tiên phong trong lĩnh vực phần mềm, số hóa doanh nghiệp 

Niềm tin vào đội ngũ của S.I.S 
Đặt con người là trung tâm  

Khách hàng là trên hết 

Tận tụy, chu đáo với công việc 

Phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản  

Hài hoà trong quan hệ đối tác, đồng nghiệp  

Luôn trau dồi kiến thức 

Văn hóa doanh nghiệp 
Môi trường thân thiện, tôn trọng cá nhân và phát triển bản thân. 

Mang hạnh phúc đến nhân viên, đối tác và khách hàng của Công ty.  

Xây dựng để nơi LÀM VIỆC chính là nơi SỐNG! 

Tầm nhìn và sứ mệnh 
Đưa SIS Việt Nam trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, 

triển khai các giải pháp phần mềm theo yêu cầu, Giải pháp chuyển đổi số cho doanh 
nghiệp. 

Trở thành đối tác chiến lược đáng tin cậy và lâu dài của mỗi doanh nghiệp trong 
lĩnh vực CNTT. 

Xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc cho tất cả các nhân viên của công ty 

Giá trị cốt lõi 
• Con người tâm huyết, trí tuệ & sáng tạo 

SIS Việt Nam đặt nhân sự là giá trị nền tảng cao nhất. Con người với đầy đủ tâm 
huyết làm việc hết mình vì khách hàng. Luôn trau dồi trí tuệ không ngừng, đi tắt đón đầu 
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lĩnh hội kiến thức mới, nâng cao kĩ năng chuyên môn để làm việc hiệu quả nhất. Mỗi cá 
nhân, mỗi phút giây được thỏa sức sáng tạo, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng công 
việc 

• Sản phẩm thông minh & độc đáo 

SIS Việt Nam luôn đặt khách hàng làm trung tâm của sự phục vụ. Do vậy, những 
sản phẩm luôn được trau truốt từ khâu thiết kế đến hoàn thiện đảm bảo các chức năng, 
tính năng, tính toán thông minh nhất, tiện ích nhất. Với sự sáng tạo không giới hạn đã 
tạo nên những sản phẩm độc đáo, khác biệt mang đến sự hài lòng cho khách hàng 

•  Dịch vụ chuyên nghiệp & thành tâm 

Dịch vụ trước, trong và sau bán hàng luôn đảm bảo sự thỏa mãn tối đa cho người 
sử dụng. Chúng tôi đề cao sự chuyên nghiệp, bài bản trong các khâu của quy trình dịch 
vụ khách hàng. Cán bộ phục vụ với tâm trong sáng, đảm bảo tốc độ, chất lượng & uy tín 
của công ty, đối tác, khách hàng. 

Thành tựu cho những nỗ lực không ngừng 

 

Giải pháp của SIS Việt Nam 
Sản phẩm luôn được trau truốt từ khâu thiết kế đến hoàn thiện đảm bảo các mô-

đun, chức năng thông minh, tiện ích nhất. Bằng sự sáng tạo không giới hạn đã tạo nên 
những sản phẩm độc đáo, khác biệt, đột phá mang đến sự hài lòng cho khách hàng 

• SIS ERP 9.0 – Giải pháp phần mềm quản trị nguồn lực DN 
o Giải pháp chuyển đổi số phù hợp với tất cả các quy mô doanh nghiệp 

(LỚN – VỪA - NHỎ) 
o Công nghệ tiên tiến, tích hợp đa nền tảng, tích hợp với các giải pháp 

phần mềm khác, cũng như tất cả các thiết bị ngoại vi 
o Giải pháp phần mềm có thời gian triển khai nhanh nhất 
o Giải pháp phần mềm có mức đầu tư thấp nhất thị trường 
o Hiệu quả rõ ràng ngay khi vận hành SIS ERP: 

Những con số ấn tượng: 
o 25% NSLD tăng thêm 
o 20% Doanh thu tăng thêm 
o 25% Chi phí được cắt giảm 
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o 05.s Có ngay báo cáo quản trị, ra quyết định ngay tức khắc 
o 0.mm Không khoảng cách, điều hành ở bất cứ đâu 

 
Định vị doanh nghiệp ở vị thế mới: 

o Nâng tầm và cải thiện năng lực cạnh tranh 
o Quy trình và số hóa toàn bộ hoạt động 
o Vận hành chuyên nghiệp và bài bản 

 
• SIS ERP 9.0.X - Các phần mềm “may đo” & quản trị chuyên ngành 

o Giải pháp vừa và nhỏ:  
Phần mềm kế toán quản trị được lập trình thêm các đặc thù quản 
lý quan trọng phục vụ điều hành SX-KD 
 

o Giải pháp vừa và lớn:  
Phần mềm quản trị/ERP được lập trình để quản trị toàn diện hoặc 
từng mảng/bộ phận trong doanh nghiệp 
 

o Một số giải pháp ngành: 
 Phần mềm Dịch vụ Giặt là 
 Phần mềm Quản trị Phòng vé  
 Phần mềm Quản trị DN Du lịch lữ hành 
 Phần mềm Quản trị DN Vận Tải 
 Phần mềm Quản trị DN Xây dựng, xây lắp 
 Phần mềm Quản trị DN Sách & TBTH  
 Phần mềm Quản trị DN Nhà hàng, KD suất ăn 
 Phần mềm Quản trị DN KD Dược phẩm 
 Phần mềm Quản trị DN SX-KD Nước sạch 
 Phần mềm Quản trị DN Kinh doanh Vật tư ngành nước 
 Phần mềm Quản trị DN SX-KD Bê tông tươi 
 Phần mềm Quản trị DN Cho thuê xe nâng 
 Phần mềm Quản trị DN SX-KD Bao bì, In ấn 
 Phần mềm Quản trị DN SX-KD sắt thép, Inox 
 Phần mềm Quản trị DN có vốn đầu tư nước ngoài - FDI 
 Phần mềm Quản trị DN Dịch vụ – Thuế, Kiểm toán 
 Phần mềm Quản trị Hợp nhất dữ liệu DN mô hình Mẹ - Con 
 Phần mềm ERP – DN SX-KD Dược phẩm  
 Phần mềm ERP – Quản trị Gara oto 
 Phần mềm ERP – DN Salon – Spa 
 Phần mềm ERP – DN Hoa quả, thực phẩm sạch  
 Phần mềm ERP – DN SX-KD Thức ăn chăn nuôi/gia súc 
 Phần mềm ERP – DN Thời trang, may mặc 
 Phần mềm ERP – Quản trị DN Nhà phân phối 
 Phần mềm ERP – Quản trị DN là Vệ tinh của SamSung Việt 

Nam (Vendor) 
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 Phần mềm Quản trị DN Kinh doanh cho thuê kho - vận 
 Và các ngành nghề khác, … 

 
• Phần mềm kế toán đóng gói 

o Phần mềm kế toán quản trị Online - SIS INNOVA 9.0 
o Phần mềm kế toán quản trị - SIS INNOVA 6.8.1 
o Phần mềm kế toán tích hợp HĐĐT - SIS INVOICE  

Khách hàng, đối tác 
Qua gần 20 năm cần mẫn phụng sự xã hội, SIS Việt Nam đã đồng hành với trên 

5.000 Doanh nghiệp Việt nam và FDI, hàng chục ngàn người sử dụng cho công việc 
quản trị và kế toán tài chính hàng ngày.  

Khách hàng của SIS Việt Nam là những doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, thương 
mại và dịch vụ với đủ các ngành nghề kinh doanh; là các tập đoàn lớn cũng như các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, … 

Đối tác chiến lược của SIS Việt Nam đa dạng, hoạt động trong các ngành nghề 
như CNTT, Kiểm toán – kế toán, Tư vấn quản trị... Hệ thống cộng tác viên hàng ngàn 
người phủ khắp cả nước  

 

Tại sao chọn SIS Việt Nam? 
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PHẦN II 
SIS ERP 9.0 LÀ GÌ? 

 

SIS ERP 9.0 là một giải pháp phần mềm quản trị tổng thể được SIS Việt Nam 
phát triển dựa trên kinh nghiệm triển khai thành công từ các dự án lớn. Chương trình 
cho phép kết nối các hoạt động bên trong & bên ngoài DN một cách thống nhất, tập 
trung & khoa học.  

 SIS ERP 9.0 thay thế các giải pháp riêng lẻ nhằm “quy trình”, “số hoá”, “tinh gọn” 
các hoạt động của các phòng ban: Kinh doanh, Vật tư XNK, Hành chính nhân sự, Kế 
toán, Kế hoạch - Sản xuất… 

SIS ERP 9.0 được thiết kế dưới dạng các mô-đun nghiệp vụ tương ứng với các bộ 
phận của DN như: bán hàng, mua hàng, sản xuất, kế toán tài chính, kho, nhân sự tiền 
lương,…thể hiện dưới dạng các quy trình chặt chẽ. 

SIS ERP 9.0 là một giải pháp Chuyển đổi số doanh nghiệp, nâng tầm quản trị phù 
hợp với xu hướng “DOANH NGHIỆP 4.0” 

Để ứng dụng SIS ERP 9.0 vào doanh nghiệp thành công đòi hỏi có sự kết hợp 
chặt chẽ giữa SIS Việt Nam với Khách hàng từ khâu khảo sát, tư vấn chuẩn hoá nghiệp 
vụ, cho đến thiết kế, tinh chỉnh, chuyển giao đào tạo…  

Để triển khai cần được chuẩn hoá những quy trình làm việc, nhân sự sẵn sàng & 
đặc biệt sự quyết tâm của BLĐ công ty. 
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PHẦN III 
KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI DN CHƯA ỨNG DỤNG ERP 

 
Hầu hết các doanh nghiệp khi “mất kiểm soát”, thực hiện “cải tổ”, “tinh gọn quản 

trị” hoặc “chuyển đổi số” để quản trị doanh nghiệp thông minh đều đặt ra yêu cầu: tìm 
một giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp phục vụ quản lý điều hành, tác 
nghiệp giữa các bộ phận phòng ban hay các đơn vị, chi nhánh…  

Hậu quả của phương pháp quản trị thông tin rời rạc (phần mềm rời rạc hoặc thủ 
công) chắc chắn gặp phải: 

1. Quản trị rời rạc & cồng kềnh: Mỗi đơn vị, mỗi bộ phận, phòng ban, mỗi cá nhân là một 
“ốc đảo thông tin”. Khi cần thông tin quản trị phải chạy theo tìm kiếm thông tin riêng 
lẻ tại các bộ phận khác nhau sau đó xử lý & ra quyết định thiếu chính xác, chậm trễ, … 

2. Phụ thuộc quá lớn vào nhân sự: Mỗi vị trí thực hiện một công việc, chức năng riêng lại 
dùng các công cụ làm việc khác nhau, không có tính quy chuẩn nên khi cần một báo 
cáo phân tích, quản trị là điều không dễ dàng. Bên cạnh đó, khi luân chuyển hay thay 
thế, thêm mới nhân sự rất bất cập vì phải đào tạo lại rất nhiều mới có thể vận hành, 
tiếp quản được công việc. 

3. Giá trị gia tăng của thông tin rất thấp: Thông thường khi thực hiện công việc rời rạc thì 
một kết quả tất yếu là các bộ phận phải “làm lại” các công việc của bộ phận khác do 
đó không thể kế thừa được thông tin và như vậy giá trị thực sự gia tăng tại mỗi cá 
nhân bộ phận rất hạn chế, chưa tính tới các rủi ro sai sót & chậm thông tin, …  

Thực tế các bộ phận có mỗi liên hệ hữu cơ với nhau, thông tin đầu ra của bộ phận 
này lại là đầu vào của bộ phận khác, …  

4. Thiếu kiểm soát: Vì hệ thống quản trị rời rạc không tuân theo quy trình nên dễ dàng 
xảy ra sự nhầm lẫn do không được kiểm tra chéo. Chi phí cho khắc phục phòng ngừa 
rất lớn khi không thể phát hiện sớm các sai sót, rủi ro trong công việc 

5. Thông tin quản lý thiếu tính bảo mật: Việc chia sẻ công việc, phân quyền trách nhiệm 
bằng công cụ thủ công đến từng người, từng việc trong chuỗi công việc khó được 
thực hiện do yếu tố về kỹ thuật & nghiệp vụ. Những rủi ro về thông tin trên máy tính 
cá nhân, virus, … là rất cao 

6. Chi phí trực tiếp và gián tiếp cao: Đội ngũ nhân sự phải sử dụng nhiều ở tất cả các bộ 
phận đặc biệt khi mở rộng quy mô thì sẽ dẫn đến một “tỷ lệ thuận” về chi phí quản lý, 
điều hành. Chi phí khi sử dụng thiết bị, vật tư khi vận hành thủ công lớn và lãng phí, 
thất thoát, …  
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PHẦN IV 
LỢI THẾ SIS ERP 9.0 TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

 

1. Tăng doanh thu:  
 

▪ Khi áp dụng SIS ERP 9.0 doanh nghiệp 
có thể kiểm soát tức thời các hoạt 
động kinh doanh, phân phối: hàng hoá 
có bao nhiêu, ở đâu, tình trạng thế 
nào… 

▪ Đánh giá tốt nhất các sản phẩm kinh 
doanh, thị trường, khách hàng hay thời 
vụ…như lãi lỗ từng mặt hàng, sản phẩm 
nao chạy sản phẩm nào không chạy… 

▪ Kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện 
các đơn hàng mà KH đặt mua, xử lý các giao dịch được tự động hoá 

▪ Kiểm soát tình hình thu tiền khách hàng, quản lý công nợ chi tiết & tức thời 
▪ Tăng mức độ hài lòng của khách hàng với một hệ thống phục vụ khách hàng 

chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời 
▪ Tăng lợi thế cạnh tranh của DN trên thị trường do có một quy trình kinh doanh 

chuẩn, hiệu quả 
▪ Cho biết mặt hàng, khách hàng, thị trường, địa phương nào bán chạy có doanh thu 

tăng … 
 

2. Giảm chi phí 
 

▪ DN kiểm soát tốt chi phí ngay từ phát 
sinh chi phí đó …giảm rủi ro, sai sót 
trong tất cả các khâu, các bộ phận, 
quy trình 

▪ Giảm chi phí nhân sự, chi phí quản lý, 
hạ tầng phần cứng… 

▪ Giảm chi phí “giao tiếp” khi xử lý công 
việc: Đi lại, mất tài liệu, thông tin, 
chồng chéo… 

▪ Giảm thời gian xử lý các nghiệp vụ của 
mỗi bộ phận, cá nhân 

▪ Quản trị tồn kho an toàn & hiệu quả 
▪ Phân tích chi phí cho biết các chi phí tăng là do đâu; các chi phí giảm là do đâu; 

phân tích cho biết hiệu quả sử dụng tiền vốn nhằm lựa chọn cách đầu tư hiệu quả 
nhất… 
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3. Cung cấp hệ thống thông tin phục vụ quản trị: 
  
▪ Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác 

cho các bộ phận như: Kế toán tài 
chính, sản xuất, kho hàng, phân phối, 
cung ứng, hành chính… 

▪ Thông tin nhiều chiều phục vụ BLĐ: 
Cung cấp một hệ thống báo cáo phục 
vụ quản trị, phân tích theo các chiều 
quản lý, thể hiện dưới nhiều hình thức 
như: Con số, sơ đồ, đồ thị… 

▪ Thông tin có thể lấy ở bất cứ đâu có 
Internet, và bất cứ thời điểm nào mà 
không phụ thuộc vào nhân sự có mặt hay vắng mặt, giờ hành chính hay ngoài giờ 
hành chính…do hệ thống có khả năng chạy Online 

▪ Hệ thống thông tin đảm bảo tính bảo mật cao về kỹ thuật & nghiệp vụ với nhiều 
mức, nhiều lớp: Phần mềm, phần cứng, … 

▪ Hệ thống thông tin thông suốt toàn doanh nghiệp do dữ liệu tập trung tại 01 nơi 
tránh trường hợp mỗi bộ phận đặt cho cùng 01 khách hàng, cùng 01 vật tư nhưng 
mã lại khác nhau, … 

▪ BLĐ có thể kiểm soát tốt hơn quy trình hoạt động của mình nhờ hệ thống SIS ERP 
9.0: Quy trình mua, bán, sản xuất, … 

▪ Thông tin quản trị đáng tin cậy, giảm thiểu sai sót: Chuẩn hoá toàn bộ nghiệp vụ kế 
toán, tài khoản, khách hàng, vật tư, … 

▪ … 
 

4. Tăng năng suất lao động: 
 
▪ Cán bộ có công cụ làm việc hiệu quả, 

tìm kiếm thông tin thuận lợi không 
phải mất hàng giờ để tra cứu, tìm 
kiếm… 

▪ Giá trị gia tăng cao sau mỗi công 
đoạn công việc do có tính kế thừa 

▪ Quy trình hoá, chuẩn hoá và chuyên 
nghiệp cao có sự gắn kết, kiểm tra 
chéo lẫn nhau giữa các bộ phận 

▪ Sử dụng lao động một cách tối ưu do 
định nghĩa chi tiết được công việc, yêu cầu nhân sự phù hợp, … 

▪ Hệ thống báo cáo quản trị nhân sự đầy đủ giúp quản trị tốt nhất tình hình sử dụng 
lao động của công ty, đánh giá nhân viên, thống kê nhân viên một cách chính xác, 
kịp thời 

▪ Tính trách nhiệm đối với mỗi cán bộ, bộ phận sẽ được cải thiện rõ rệt 
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MỐI QUAN HỆ 

GIỮA CÁC MÔ-ĐUN TRONG HỆ THỐNG  

SIS ERP 9.0 
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PHẦN V 
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HỆ THỐNG PHẦN MỀM SIS ERP 9.0 
 

SIS ERP 9.0 là giải pháp quản trị được S.I.S Việt Nam phát triển với những mô-đun, 
tính năng, tiện ích ưu việt & thân thiện với người dùng.  

1. Quản lý hệ thống và bảo mật 
▪ Quản lý số liệu của nhiều đơn vị thành viên và cơ sở dữ liệu 

▪ Quản lý số liệu liên năm 

▪ Chạy trên mạng LAN/Online nhiều người sử dụng đồng thời 

▪ Cấu trúc 2 lớp (client/server) hoặc 3 lớp (Client/application server/Server) 

▪ Tạo và phân quyền người sử dụng theo đúng chức năng và nhiệm của họ, có thể 
phân quyền theo trường trên phiếu 

▪ Quy trình nghiệp vụ được hiển thị trên màn hình 

▪ Có thể điều chỉnh hệ thống menu 

▪ Quản trị & bảo trì số liệu theo lịch tự động 

▪ Có khả năng tìm kiếm như google trên phần mềm với tất cả các chức năng, phiếu, 
báo cáo thậm chí có thể tìm kiếm theo diễn giải 

▪ Người dùng có thể khóa dữ liệu theo ngày, theo từng loại chứng từ thay vì chỉ khóa 
dữ liệu khi hết năm tài chính như trước đây 

▪ Cho phép hạn chế quyền truy nhập tới từng menu, cửa sổ, thao tác xử lý 

▪ Phân quyền đến từng thao tác xử lý giao dịch: xem, tạo mới, sửa, xóa, in, duyệt 

▪ Hệ thống được thiết kế mở dễ dàng mở rộng yêu cầu trong tương lai,  

▪ Hệ thống cũng cho phép tích hợp API với các phần mềm khác cũng như các thiết 
bị khác (máy bắn mã vạch barcode, máy đọc mã QR code, máy chấm công, ….) 

2. Quản lý các danh mục từ điển 
▪ Cho phép tra cứu danh mục từ điển theo nhiều phương án khác nhau trong khi 

nhập liệu 

▪ Có công cụ đổi mã, gộp mã trong tất cả các dữ liệu đã phát sinh 

▪ Có trạng thái quản lý từng danh điểm: đang sử dụng hoặc không sử dụng nữa 

▪ Có các trường tự do để phân loại từ điển, ghi chú về từ điển theo yêu cầu của người 
sử dụng. 

▪ Danh mục từ điển chung thống nhất cho toàn bộ hệ thống 

3. Quản lý giao dịch, cập nhật chứng từ 
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▪ Quản lý trạng thái của từng 

giao dịch, chứng từ: đang lập, 
chờ duyệt, đã duyệt, đang 
thực hiện, đã hoàn thành, đã 
đóng, đã chuyển vào sổ cái, … 

▪ Có thể định nghĩa lại quy 
trình luân chuyển và xử lý 
giao dịch 

▪ Cho phép khai báo thêm bớt 
các trường tự do dạng danh 
mục từ điển, trường số, trường ngày hoặc trường ghi chú ở cả phần thông tin 
chung của chứng từ hoặc ở phần thông tin từng dòng chi tiết của chứng từ; người 
sử dụng có thể tự định nghĩa vị trí, định dạng, tên gọi của các trường tự do này 

▪ Tự động cập nhật tức thời các số dư, tồn kho tức thời… 

▪ Có nhiều tiện ích tra cứu số liệu trong khi cập nhật chứng từ 

▪ Cho phép convert tự động số liệu từ tệp EXCEL vào các phiếu trên phần mềm 

▪ Cho phép định nghĩa, thêm bớt các mã giao dịch khác nhau theo yêu cầu 

▪ Theo dõi dấu vết của từng giao dịch: ngày giờ lập/sửa/xóa, người lập/sửa/xóa 

▪ Cho phép định nghĩa phương án đánh số chứng từ; không/cho phép trùng số 
chứng từ 

▪ Cho phép tạo tự động các phiếu thu/chi khi mua/bán hàng hoá 

▪ Cho phép xem báo cáo khi đang giao dịch 

▪ Cho phép chuyển sang giao dịch khác, chứng từ khác khi đang xử lý một chứng từ 
nào đó 

▪ Cho phép gửi Email tự động chứng từ được duyệt tới Email người nhận đã khai báo 
trong hệ thống 

4. Hệ thống báo cáo 
▪ Hệ thống báo cáo đa dạng theo nhiều chiều ở các phân hệ phục vụ ra quyết định 

▪ Báo cáo so sánh số liệu nhiều kỳ; Báo cáo so sánh số liệu cùng kỳ khác năm… 

▪ Có nhiều tiện ích khi xem/in báo cáo: Tính tổng, sắp xếp, đồ thị, … 

▪ Có thể Sửa form, quy đổi ngoại tệ, chuyển font tiếng Anh-Việt 

▪ Có nhiều báo cáo cho phép người sử dụng tự thêm bớt các chỉ tiêu, khai báo công 
thức tính toán 
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▪ Kỹ thuật Drill-down cho phép người 
sử dụng từ báo cáo tổng hợp có thể 
xem bảng kê chứng từ chi tiết liên 
quan và truy ngược tiếp đến chứng 
từ gốc. Cho phép sửa luôn chứng từ 
nếu được phân quyền. 

▪ Có hệ thống báo cáo quản trị phục 
vụ riêng cho đội ngũ quản trị điều 
hành 

5. Hệ thống cảnh báo 
▪ Khách hàng có thể tự khai báo & sử dụng hệ thống cảnh báo trong hệ thống phần 

mềm 

▪ Cảnh báo các giao dịch, nghiệp vụ 

▪ Cảnh báo trên chứng từ, hoá đơn 

▪ Cảnh báo vượt/hụt định mức 

▪ Cảnh báo vượt/giảm các ngưỡng quan trọng MIN - MAX 

▪ Cảnh báo số liệu theo luật, theo quy định của DN 

▪ Gửi tin nhắn/giao việc cho nội bộ 

6. Quản lý ngoại tệ 
▪ Cập nhật giao dịch và lên báo cáo bằng bất kỳ đồng tiền nào 

▪ Cho phép lựa chọn phương pháp tính tỷ giá ghi sổ: trung bình tháng, trung bình di 
động, nhập trước-xuất trước, đích danh 

▪ Cho phép cập nhật tỷ giá và tự động lên tỷ giá khi hạch toán 

▪ Tự động định khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ… 

▪ Quy đổi tỷ giá ngoại tệ xuôi - ngược 

7. Giao diện 
▪ Giao diện thân thiện, dễ sử dụng 

▪ Có thể lựa chọn giao diện Tiếng Anh và Tiếng Việt (Theo TCVN)  

▪ Có thể lựa chọn giao diện hình cây/thư mục hay dạng sơ đồ 
▪ Có thể tạo riêng màn hình cho mỗi User như các Phiếu, Khai báo, Báo cáo 

8. Liên kết giữa các phân hệ 
▪ Các phân hệ liên kết dưới dạng các quy trình làm việc của mỗi cá nhân, bộ phận 

▪ Công việc hoàn thành của giai đoạn/bộ phận/cá nhân này là đầu vào của giai 
đoạn, bộ phận khác 
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▪ Thông tin được tự động trao đổi giữa các phân hệ, mô-đun 

9. Trao đổi số liệu giữa các chi nhánh 
▪ Cho phép copy vào/ra số liệu từ các chi nhánh về công ty mẹ (Offline) 

▪ Cho phép chạy trực tuyến (Online) qua hạ tầng Internet 

▪ Hợp nhất dữ liệu, báo cáo tài chính.  

▪ Có thể lên báo cáo kết quả kinh doanh từng đơn vị hoặc từng mảng kinh doanh 

10. Công nghệ 
▪ Ngôn ngữ lập trình: Microsoft Tools 

▪ Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL 

▪ Công cụ lập báo cáo: Crystal Report 

▪ Kiến trúc lập trình: Khách/Chủ, 3-lớp. 

▪ Mạng: mạng nội bộ, truy cập từ xa 

11. Các phân hệ của SIS ERP 9.0 
1. SIS for B.O.D – Quản trị điều hành của Ban Giám đốc (Web) 

Phân hệ được thiết kế dành riêng cho Ban giám đốc, quản trị cấp cao 
của doanh nghiệp. Cung cấp các thông tin quan trọng nhất của DN một cách 
tức thời, trực quan bằng sơ đồ, con số. 

Các chức năng được chạy online trên nền tảng web, sử dụng đồng thời 
trên các nền tảng, thiết bị máy tính, tablet, smartphone, … 

2. SIS DMS Online – Quản trị kinh doanh, thị trường Online (Web) 

Phân hệ thiết kế phục vụ cho đội ngũ kinh doanh, thị trường không làm 
việc tại cố định tại văn phòng thường xuyên đi thị trường với các chức năng 
lập/duyệt đơn hàng và quản lý kinh doanh online trên smartphone, tablet, … 
3. SIS Sales – Quản trị bán hàng 

Phân hệ này cho phép doanh nghiệp quản trị hệ thống phân phối bán 
hàng theo quy trình và nhiều cấp với mỗi đối tượng: nhân viên kinh doanh, 
giám sát, giám đốc vùng; sản phẩm, nhóm sản phẩm, ngành hàng; khách 
hàng, nhóm khách hàng, tuyến bán hàng, … Tạo/duyệt báo giá, đơn hàng, xuất 
kho, giao hàng và lên hệ thống báo cáo phân tích, thống kê kinh doanh 

4. SIS CRM – Quản trị quan hệ khách hàng 

Phân hệ này phục vụ bộ phận kinh doanh và marketing trong quá trình 
chăm sóc khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng đã phát sinh đơn 
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hàng. Hệ thống cho phép cập nhật thông tin từng chưng trình chăm sóc, kết 
nối gửi email hoặc SMS tự động đến khách hàng, … và lên hệ thống báo cáo 
chăm sóc khách hàng. Có thể chạy trên giao diện Web hoặc máy tính 

5. SIS Purchasing – Quản trị mua hàng hóa, vật tư 

Thực hiện các nghiệp vụ trong cả quy trình mua hàng từ nhu cầu vật 
tư, báo giá, chọn nhà cung cấp, đơn đặt mua hàng, nhập khẩu, KCS, nhập kho 

6. SIS Inventory – Quản trị kho hàng hóa, vật tư 

Quản trị kho theo lô/hạn sử dụng, size, mầu sắc, theo vị trí, theo tuổi 
hàng tồn kho, quản trị kho theo nhiều đơn vị tính (ĐVT quy đổi), quản trị tồn 
kho an toàn tối đa – tối thiểu, quản trị tồn kho thực tế và kiểm kê hàng tồn 
kho. Cho phép sử dụng mã vạch barcode để nhập – xuất hàng hóa. 

Quản trị kho thông minh bằng công nghệ hiện đại nhất hiện nay tích 
hợp máy đọc QR code cầm tay handy 

7. SIS Production Planning – Quản trị kế hoạch và sản xuất 

Phần mềm phục vụ bộ phận kế hoạch và sản xuất của doanh nghiệp 
một cách tối ưu từ khâu lên kế hoạch, đến hoạch định nguyên vật liệu chuẩn 
bị sản xuất, phát lệnh sản xuất, lên báo cáo - thống kê sản xuất, … 

8. SIS Financial – Kế toán tài chính, quản trị 

Quản trị tài chính, kế toán thực hiện các nghiệp vụ đầy đủ gồm: kế toán 
vốn bằng tiền, kế toán công nợ, kế toán TSCĐ và CCDC, kế toán chi phí và giá 
thành (tất cả các phương pháp tính giá thành sản phẩm dịch vụ: Giản đơn, 
định mức, phân bước, …), kế toán tổng hợp, kế toán thuế và báo cáo tài chính 
(cho phép lên báo cáo kết quả kinh doanh theo mảng, đơn vị, hợp nhất, …) 
9. SIS HRM – Quản trị nhân sự tiền lương 

Quản trị toàn diện nhân sự từ khâu tuyển dụng, đào tạo, quá trình sử 
dụng, thuyên chuyển, quản trị hồ sơ, hợp đồng lao động, quá trình công tác. 
Quản lý công cụ dụng cụ cấp phát cho cán bộ CNV. 

Quản lý chấm công tự động, tích hợp dữ liệu với tất cả các dòng máy 
chấm công, tính lương theo nhiều tiêu thức thời gian, sản phẩm, KPI, … Tính 
thuế TNCN, BHXH, … 

10.  SIS Systerm– Quản trị hệ thống 

Quản lý sao lưu an toàn dữ liệu và phân quyền truy cập. Dữ liệu đảm 
bảo vừa tập trung vừa phân tán. Khai báo các tham số tùy chọn cả hệ thống 
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PHẦN VI 
CHI TIẾT PHÂN HỆ QUẢN TRỊ CỦA SIS ERP 9.0 

 
 

1. SIS for B.O.D – Quản trị điều hành của Ban Giám đốc (Web) 
Để quản trị doanh nghiệp một cách tức thời ở bất 

cứ đâu, cũng như nhìn toàn cảnh bức tranh hoạt 
động, theo dõi được “sức khỏe” của doanh nghiệp. 
SIS Việt Nam đã thiết kế mô-đun này dành riêng cho 
lãnh đạo cấp trung, cấp cao của doanh nghiệp. 
Những con số “biết nói” này được thể hiện sinh động 
dưới dạng hình ảnh đồ thị, báo cáo trực quan. 

Chỉ cần có tài khoản đăng nhập trên smartphone, 
máy tính bảng kết nối internet thao tác như lướt web, 
cán bộ quản lý có thể khai thác các thông tin như:  

▪ Biểu đồ Doanh thu – Chi phí lựa chọn thời gian 
theo kỳ 

▪ Chỉ số quan trọng dành cho quản trị 

o Quỹ tiền mặt 

o Tiền gửi ngân hàng 

o Công nợ dự kiến thu trong kỳ 

o Công nợ đã thu trong kỳ 

o Công nợ phải thu trong kỳ 

o Công nợ phải thu quá hạn 

o Công nợ đã thanh toán trong kỳ 

o Công nợ phải trả trong kỳ 

o Công nợ phải trả quá hạn 

o Doanh thu trong kỳ 

o Chi phí trong kỳ 

▪ Báo cáo dòng tiền 

▪ Báo cáo chỉ số SX-KD 

▪ Báo cáo bán hàng 

▪ Báo cáo NXT 

▪ Công nợ phải thu khách hàng 
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▪ Công nợ phải trả nhà cung cấp 

▪ Báo cáo Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận 

Ngoài ra, SIS Việt Nam hoàn toàn có thể chỉnh sửa theo yêu cầu quản trị đặc thù 
riêng cho mỗi doanh nghiệp 
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2. SIS DMS Online – Quản trị KD, thị trường Online (Web) 
Đội ngũ kinh doanh, thị trường là đội ngũ nhân sự cốt lõi mang lại doanh thu, mở 

rộng thị phần, đây cũng là đội ngũ chịu tác động lớn nhất áp lực cạnh tranh với các đối 
thủ khác trong ngành. Nhưng thực tế, đội ngũ này lại đang bị BGĐ doanh nghiệp “bỏ rơi” 
công cụ sắc bén để họ làm việc đó chính là một giải pháp phần mềm quản lý kinh 
doanh, thị trường online. 

Số hóa hoạt động kinh doanh, thị trường là yêu cầu bắt buộc cần áp dụng để 
nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường. Cán bộ, nhân viên bộ phận này chỉ 
cần có thiết bị cầm tay kết nối internet là có thể làm việc, tương tác, ra quyết định tức 
thời mà không cần làm nhiều thao tác thủ công như trước đây (zalo, email, excel, 
telephone, …).  

Mô-đun này giúp các doanh nghiệp:  

▪ Kết nối thông tin trực tuyến giữa nhân viên kinh doanh thị trường và khối văn 
phòng đảm bảo công việc theo thời gian thực, không phải làm đi làm lại giữa 
các bộ phận… 

▪ Cán bộ có thể lập báo giá, đơn hàng ngay trên smartphone, máy tính bảng. 
Cán bộ có thể có ngay thông tin tham chiếu hoặc cảnh báo khi lập báo giá, 
đơn hàng như: Tồn kho tức thời, công nợ, hạn mức nợ tức thời của khách 
hàng. 

▪ Cán bộ có thể kiểm tra trực tuyến tình trạng đơn hàng của mình đang ở trạng 
thái nào: Lập, Duyệt, Hủy, Giao hàng, Hoàn thành giao hàng hay chưa, … 

▪ Quản lý, trưởng bộ phận, quản lý vùng, giám sát bán hàng có thể duyệt báo 
giá, đơn hàng, xem các báo cáo liên quan đã được phân quyền online 

▪ DN sẽ trở nên thông suốt thông tin, danh mục hàng hóa, danh mục khách 
hàng, danh mục giá, chương trình bán hàng, chiết khấu, … giảm thiểu thời 
gian, chi phí, sai sót xử lý đơn hàng 

▪ Không cần phải thực hiện công việc làm báo cáo của nhân viên gửi cấp quản 
lý vì phần mềm đã xây dựng sẵn, công việc còn lại chỉ là phân quyền cho ai 
vào được báo cáo nào 

▪ Đối với các khách hàng truyền thống & có giao dịch thường xuyên, doanh 
nghiệp có thể phân quyền kết nối trực tuyến bằng cách: Khách hàng có thể tự 
vào hệ thống đặt hàng với doanh nghiệp tăng sự chuyên nghiệp, tiện lợi, 
chăm sóc và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tối ưu 

▪ Bảo mật thông tin ở mức độ cao hơn hẳn các công cụ khác với nhiều lớp bằng 
công nghệ hiện đại và phân quyền chi tiết theo từng users 

▪ Giải pháp này sẽ tăng sự chuyên nghiệp, bài bản của DN, phục vụ khách hàng 
một cách nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất và tăng doanh số rõ rệt. 
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Chức năng cơ bản của mô-đun, được chia làm các mô-đun nhỏ sau: 

2.1 Quản lý kinh doanh, phân phối Online 

▪ Hệ thống danh mục 

o Danh mục nhân viên 

o Danh mục giá bán 

o Danh mục sản phẩm 

o Danh mục khách hàng 

o Chương trình khuyến mại 

▪ Cập nhật số liệu 

o Lập/duyệt phiếu báo giá 

o Lập/duyệt đơn đặt hàng 

▪ Báo cáo quản trị kinh doanh 

o Báo cáo tồn kho tức thời 

o Báo cáo công nợ phải thu của cán bộ kinh doanh 

o Báo cáo doanh số của nhân viên kinh doanh 

o Báo cáo quản trị tiến độ giao hàng 

2.2 Quản lý mô hình Nhà Phân Phối (theo tuyến, vị trí, …) 

▪ Quản lý khách hàng theo tuyến đường, gắn vị trí google map với mỗi khách 
hàng để nhân viên kinh doanh có thể truy cập lộ trình đi chăm sóc 

▪ Quản lý nhân viên kinh doanh thị trường, quản lý xe chở hàng, giao hàng cho 
các đại lý. Khai báo các đại lý mà nhân viên thị trường quản lý. 

▪ Phần mềm cho phép quản lý các chương trình khuyến mại hoàn toàn tự động 
và thiết kế mở như: thời gian áp dụng, sản phẩm, khách hàng, hàng tặng hàng 
hoặc hàng tặng hàng khác, khuyến mại theo số lượng bán, … 

▪ Phần mềm cho phép tự động cảnh báo cho Sale Admin khi phát sinh đơn 
hàng mới để xử lý duyệt đơn hàng, hủy đơn hàng, treo đơn hàng, khóa đơn 
hàng… 

▪ Đơn hàng sẽ tự động cập nhật sang hóa đơn bán hàng, phiếu giao hàng - gắn 
nhân viên giao hàng, tạo phiếu gộp đơn hàng để thủ kho dễ dàng, tiện lợi 
chuẩn bị hàng giao cho đội vận chuyển (Lệnh xuất kho tổng hợp).  

▪ Dữ liệu giữa nhân viên thị trường được kết nối với bộ phận kế toán, kho, quản 
lý đơn hàng nên thông tin thông suốt, chính xác tuyệt đối, cơ chế tính toán tự 
động hoàn toàn do đó tăng tốc độ làm việc gấp nhiều lần so với phương pháp 
thủ công trước kia. Mọi hoạt động của công ty trở nên trơn tru, đồng bộ. 
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▪ Hệ thống báo cáo đa dạng phục vụ cả nhân nhân viên kinh doanh trên trình 
duyệt web, phục vụ kế toán, quản lý kinh doanh như: Báo cáo doanh số cán 
bộ kinh doanh, báo cáo khách hàng theo tuyến - tọa độ, báo cáo tổng quan & 
phân tích theo nhân viên, theo khách hàng, mặt hàng… 
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3. SIS Sales – Quản trị bán hàng 
Phân hệ quản lý bán hàng tự động hóa các hoạt động bán hàng từ lúc báo giá, 

đặt hàng cho đến khi giao hàng, xuất hoá đơn hoặc hàng bán bị trả lại 

Ngoài ra phần mềm cho phép các cảnh báo trong quá trình bán hàng, thực hiện 
tự động tính toán các chương trình bán hàng, khuyến mại, thực hiện in phiếu bảo 
hành sản phẩm, thực hiện tính toán tuổi hàng tồn kho lô nào gần hết hạn xuất 
trước, … 

Quy trình bán hàng: 
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Khai báo thông tin khách hàng 

▪ Không giới hạn số lượng khách hàng được quản lý 

▪ Lưu giữ các thông tin quan trọng về khách hàng như địa chỉ, số điện thoại, số fax, 
người liên hệ, hạn mức tín dụng… 

▪ Quản lý khách hàng theo tỉnh thành, quận huyện, vùng/miền… 

▪ Phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau 

▪ Cho phép lựa chọn có sử dụng khách hàng đó trong giao dịch hay không… 

▪ Cho phép thêm các trường tự do vào quản lý danh mục, thông tin khách hàng 
theo yêu cầu quản trị riêng của doanh nghiệp 

Quản lý phương án giá linh hoạt 

▪ Cho phép khai báo nhiều phương án giá bán theo sản phẩm, hoặc khách hàng 

▪ Cho phép khai báo nhiều mức giá bán hoặc chiết khấu tuỳ theo số lượng đặt 
hàng 

▪ Quản lý chương trình khuyến mãi và quà tặng 

▪ Theo dõi thời hạn hiệu lực của giá bán 

Quản lý đơn hàng 

▪ Theo dõi giao hàng từng phần (một đơn giao nhiều lần) 

▪ Kiểm tra số lượng hàng tồn kho ngay khi tạo đơn hàng 

▪ Cho phép chỉ người có thẩm quyền mới được thực hiện “Duyệt đơn hàng”, “Hủy 
đơn hàng”, "giải phóng" đơn hàng bị treo 

▪ Cho phép xuất hoá đơn theo nhiều cách 

o Xuất hóa đơn sau khi đã xuất kho 

o Xuất hoá đơn ngay 

o Xuất hoá đơn độc lập 

▪ Quản lý hàng bán tại các đại lý 

▪ Quản lý bán lẻ (như siêu thị, cửa hàng) 

▪ Cho phép gửi Email đơn hàng cho khách hàng xác nhận 
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Xuất hoá đơn và quản lý hàng bán bị trả lại 

▪ Cho phép lập một hoá đơn cho nhiều đơn hàng hoặc nhiều biên nhận giao hàng 

▪ Quản lý hàng bán bị trả lại 

▪ Cho phép tạo phiếu thu tiền tự động trong trường hợp bán hàng thu tiền ngay 

Hệ thống cảnh báo bán hàng 

▪ Cho phép khai báo các cảnh báo về bán hàng  

▪ Cảnh báo đơn hàng của những khách hàng vượt hạn mức tín dụng hoặc có nợ 
quá hạn chưa thanh toán  

Báo cáo 

▪ Báo cáo tình trạng của các đơn hàng 

▪ Liệt kê các đơn hàng đang treo 

▪ Báo cáo đơn hàng không thực hiện được 

▪ Báo cáo đơn hàng đang thực hiện được 

▪ Báo cáo đơn hàng hoàn tất 

▪ Bảng kê phiếu xuất hàng, Bảng kê phiếu giao nhận hàng, Bảng kê hóa đơn 

▪ Các báo cáo phân tích bán hàng theo nhiều chiều: Theo thời gian, theo sản 
phẩm, theo thị trường, theo lãi/lỗ từng mặt hàng, theo khách hàng, hợp đồng, đơn 
hàng 

▪ Cho phép lên báo cáo khách hàng mới phát sinh trong kỳ, khách hàng bao lâu 
không phát sinh đơn hàng 

▪ Hệ thống báo cáo quản trị bán hàng nhiều kỳ hoặc biểu diễn dưới dạng kiểu đồ 
thị khác nhau rất trực quan trong quản lý 

▪ Cho biết mặt hàng nào bán chạy, mặt hàng nào bán không chạy lưu kho nhiều, … 

Kết nối với các phân hệ khác 

▪ Liên kết với các phân hệ quản lý hàng tồn kho, kế toán công nợ phải thu, kế toán 
tổng hợp, thuế đầu ra… 
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4. SIS CRM – Quản trị quan hệ khách hàng 
Mô đun này mang đến cho doanh nghiệp một giải pháp quản lý, chăm sóc khách 

hàng cũ và khách hàng tiềm năng của mình một cách toàn diện và hiệu quả nhất. 
Nâng cao chất lượng, tốc độ chăm sóc khách hàng tạo niềm tin và uy tín của doanh 
nghiệp.  

Chương trình cho phép chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng khi có 
phát sinh đơn hàng mà không cần cập nhật lại hoặc có thể convert danh sách khách 
hàng tiềm năng từ excel vào phần mềm 

Thực hiện chăm sóc khách hàng tự động với tính năng kết nối với cổng SMS, 
Email cho phép chăm sóc (gửi email, sms) một nhóm khách hàng nào đó. 

Mô đun này khách hàng có 02 lựa chọn có thể chạy Online trên giao diện Web 
(smartphone, tablet…) hoặc có thể chạy trên giao diện phần mềm được cài đặt trên 
máy tính tùy vào yêu cầu cụ thể của mỗi doanh nghiệp. 
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Cập nhật số liệu, thông tin 

▪ Cập nhật danh mục khách hàng 

▪ Cập nhật thông tin KH 

▪ Cập nhật phân loại KH 

▪ Cập nhật các sự kiện 

▪ Cập nhật cuộc hẹn KH 

▪ Cập nhật thẻ khách hàng 

Hoạt động chăm sóc KH 

▪ Cập nhật chăm sóc khách hàng 

▪ Gửi email theo chiến dịch 

▪ Gửi SMS tới di động khách hàng 

▪ Lịch làm việc khách hàng 

Báo cáo chăm sóc, quản lý KH 

▪ Khách hàng theo nhân viên 

▪ Khách hàng theo loại/nhóm 

▪ Báo cáo chăm sóc khách hàng 

▪ Báo cáo sinh nhật khách hàng 

Kết nối với các phân hệ khác 

▪ Liên kết với phân hệ quản lý kinh doanh bán hàng 
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5. SIS Purchasing – Quản trị mua hàng hóa, vật tư 
Phân hệ quản lý mua hàng tự động hoá mọi nghiệp vụ mua hàng: từ lập và duyệt 

đề xuất mua hàng, giấy đề nghị báo giá, lựa chọn nhà cung cấp, chuẩn bị đơn hàng 
đến theo dõi việc giao hàng của người bán. 

Phân hệ quản lý mua hàng có các menu chính sau: Phiếu đề nghị mua hàng, Chỉ 
định người mua hàng, Phiếu yêu cầu báo giá, Đơn đặt mua hàng, Đóng đơn đặt 
mua hàng và các báo cáo liên quan đến hàng nhập mua. 

Quy trình mua hàng: 

 

 
 

Thông tin về nhà cung cấp 

▪ Quản lý không giới hạn số lượng các nhà cung cấp 
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▪ Tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, số fax, người liên hệ 

▪ Phương thức giao hàng và thanh toán ngầm định 

▪ Khai báo các điều kiện tín dụng, thời hạn tín dụng kèm ngày hết hạn 

Quản lý yêu cầu mua hàng 

▪ Cho phép tra cứu giá mua gần nhất 

▪ Quản lý theo công trình/dự án/vụ việc 

▪ Kiểm tra tồn kho của mặt hàng cần mua 

▪ Xét duyệt (trên máy) theo nhiều cấp các yêu cầu mua hàng 

Quản lý báo giá 

▪ Lưu báo giá của tất cả các nhà cung cấp và tất cả các hàng đặt mua 

▪ Khai báo các mức giá, chiết khấu, các điều kiện thanh toán và số lượng đơn 
hàng tối thiểu 

▪ Cho phép xem các báo giá trước đây và hiện thời 

▪ Cho phép phân quyền “Lập báo giá” và quyền “Duyệt báo giá” 

Quản lý đơn hàng 

▪ Lập đơn hàng dựa trên các yêu cầu mua hàng 

▪ Kết nối đơn hàng tự động với báo giá đã được duyệt 

▪ Lập đơn mua hàng nội địa hoặc nhập khẩu theo đồng tiền của nhà cung cấp 

▪ Cho phép tính cước vận chuyển, bảo hiểm và các phí khác, phân bổ tự động 
hoặc tùy biến 

▪ Cho phép phân quyền “Lập đơn hàng” và quyền “Duyệt/Hủy/Treo đơn hàng” 

▪ Theo dõi nhập kho hàng mua, hàng trả lại nhà cung cấp 

Hệ thống cảnh báo mua hàng 

▪ Cho phép khai báo và thực hiện các cảnh báo hàng nhập mua như: Giới hạn 
nhập cho phép, hạn mức nợ, … 

Báo cáo  

▪ Bảng kê/tổng hợp các báo giá 

▪ Bảng kê/tổng hợp các đơn hàng 

▪ Các báo cáo phân tích về hàng nhập mua: Theo mặt hàng, theo nhà cung cấp, 
theo hợp đồng, theo đơn hàng, … 

▪ Báo cáo về tình trạng của các yêu cầu mua hàng; tình trạng của các đơn hàng; 
các đơn hàng đang thực hiện, treo hoặc chờ xác nhận 

Kết nối với các phân hệ khác 
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▪ Liên kết với các phân hệ quản lý hàng tồn kho, kế toán công nợ phải trả, kế toán 
tổng hợp, kế toán thuế… 

6. SIS Inventory – Quản trị kho hàng hóa, vật tư 
Phân hệ quản lý kho hàng cung cấp thông tin kịp thời về mọi mặt của hàng 

tồn kho. Phân hệ hỗ trợ các giao dịch trực tiếp để ghi chép nhập xuất kho; cho 
phép quản lý tiện lợi nhờ khả năng quản lý nơi cất giữ/vị trí của vật tư; quản lý 
lô/hạn sử dụng của sản phẩm, quản lý tồn kho Max – Min, cung cấp nhiều tiện ích 
trong việc kiểm kê.  

Hệ thống hỗ trợ tất cả các phương pháp chính tính giá hàng tồn kho, quản lý đa 
đơn vị tính, quy đổi đơn vị tính và cung cấp các báo cáo phục vụ tốt công việc ra 
quyết định trong dây chuyền cung cứng vật tư. 

Phân hệ quản lý kho hàng có các menu chính sau: Phiếu nhập kho, Kiểm tra 
chất lượng, Xuất trả lại nhà cung cấp, Giấy đề nghị xuất vật tư, Phiếu xuất kho, 
Phiếu nhập phế liệu, Phiếu nhập kho thành phẩm, Xuất hàng cho đại lý, Xuất điều 
chuyển kho, Lệnh sản xuất, Kiểm kê kho, Báo cáo nhập kho, Báo cáo xuất kho, Báo 
cáo tồn kho, … 

Quản trị kho hàng hóa vật tư có thể được chia làm: 

6.1 Quản trị kho hàng hóa, vật tư thông thường 
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Khai báo thông tin vật tư, hàng hoá 

▪ Không hạn chế danh điểm vật tư 

▪ Cho phép khai báo mã tới >= 16 ký tự 

▪ Mô tả chi tiết và tóm tắt vật tư, hàng hóa 

▪ Phân loại, phân nhóm vật tư, hàng hóa theo yêu cầu của người sử dụng 

▪ Khai báo nhiều đơn vị tính cho 1 mặt hàng 

▪ Quản lý theo lô và thời hạn sử dụng 

▪ Quản lý ảnh của hàng hoá, vật tư 

▪ Chính sách đặt hàng, quy mô (số lượng) của 1 đơn hàng và thời hạn thực hiện 

▪ Cho phép khai báo số lượng tồn tối đa, tối thiểu 

▪ Cho phép khai báo danh mục đó có sử dụng trong các giao dịch hay không 

▪ Cho phép khai báo các trường tự do phục vụ yêu cầu quản trị riêng của DN 

Khai báo kho hàng 

▪ Không hạn chế số kho hàng 

▪ Không hạn chế vị trí sắp xếp trong từng kho hàng 

▪ Cho phép khai báo kho công ty, kho đại lý ký gửi… 

Quản lý nghiệp vụ 

▪ Các loại chứng từ: phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu xuất điều chuyển kho, phiếu nhu 
cầu nguyên vật liệu… 

▪ Cho phép khai báo mã giao dịch 

▪ Quản lý trạng thái chứng từ: Lập, Duyệt, … 

▪ Không/Cho phép xuất quá số tồn kho quy định 

▪ Cảnh báo tồn kho trong Nhập - Xuất kho 

▪ Thông báo việc thiếu hụt vật tư trước khi ký lệnh sản xuất 

▪ Quản lý việc xuất vật tư thông qua phiếu đề nghị xuất vật tư 
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▪ Quản trị kho thông minh bằng QR code hoặc Bar code 

Kiểm kê hàng tồn kho 

▪ Cập nhật thông tin kiểm kê 

▪ Tính chênh lệch kiểm kê và tạo các bút toán tương ứng 

Tính giá hàng tồn kho 

▪ Sẵn sàng các phương pháp tính giá hàng tồn kho: Giá trung bình tháng, trung 
bình di động, nhập trước xuất trước, đích danh 

▪ Cho phép chọn phương pháp tính giá cho từng mặt hàng 

▪ Cho phép tính giá vốn theo từng hợp đồng, vụ việc 

Hệ thống cảnh báo kho hàng 

▪ Cho phép khai báo các cảnh báo về kho hàng  

▪ Thực hiện các cảnh báo kho hàng như: mức xuất/nhập NVL, thành phẩm, hàng 
hoá; cảnh báo về giá cả nhập xuất của hàng hoá vật tư khi vượt quá ngưỡng 
quan trọng … 

Báo cáo 

▪ Báo cáo tình trạng tồn kho 

▪ Báo cáo nhập - xuất - tồn 

▪ Thẻ kho, sổ chi tiết vật tư 

▪ Báo cáo tình trạng của các lệnh sản xuất 

▪ Báo cáo tồn kho theo lô/hạn sử dụng 

▪ Báo cáo tuổi hàng tồn kho 

▪ Báo cáo phân tích tồn kho theo nhiều tiêu thức: Nhóm hàng, hạn dùng, theo kho, 
theo nhà cung cấp, … 

▪ Báo cáo tồn kho theo vị trí sắp xếp 

6.2 Quản trị kho thông minh 

Thời gian gần đây đây, các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp “Quản Trị Kho 
Thông Minh” bằng cách sử dụng phần mềm quản lý kho trong mô hình ERP và kết nối 
với thiết bị sử dụng QR Code (máy handy) trong công tác Nhập – Xuất – Kiểm kê kho và 
in, dán tem QR cho sản phẩm.  
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Quy trình quản lý: 

 
Vận hành & lợi thế mang lại: 

▪ Quản trị kho hàng hóa vật tư thông minh tích hợp tự động máy đọc mã cầm tay 
QR Code có thể đọc ngay lập tức các mã xa và gần 

▪ Giải pháp mang đến sự chuyên nghiệp trong quản trị kho hàng hóa, vật tư, cung 
cấp đầy đủ, kịp thời thông tin kho hàng theo nhiều chiều 

▪ Giải pháp giúp DN quản trị sát sao luân chuyển hàng hóa vật tư trong kho bằng 
công nghệ hiện đại & tự động hóa 

▪ Giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, nhân sự cho hệ thống quản trị kho, sản xuất 

▪ Là một sự lựa chọn tối ưu trong việc số hóa quản trị DN 4.0  

▪ Giải pháp đặc biệt được các DN Nhật Bản hoặc các DN sản xuất gia công cho 
các DN Nhật Bản, Hàn Quốc ưa dùng 
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Chức năng chính: 

▪ In tem từ phần mềm với mã QR chứa được vô số thông tin của sản phẩm như: 
Khách hàng, Lô sản xuất/hạn sử dụng, Tên hàng, Đơn hàng – P/O, vị trí lưu kho,  

▪ Quản trị lô sản xuất (mã số lô/ngày sản xuất để truy xuất nguồn gốc khi hàng có 
vấn đề lỗi) 

▪ Quản trị tồn kho theo lô, vị trí, dãy, kệ để tiện cho việc tìm kiếm 

▪ Quản lý vị trí xếp hàng tối ưu, tính công suất/diện tích lưu kho có thể 

▪ Phân quyền từng trường trên phiếu, từng chức năng, thao tác 

▪ Cho phép sử dụng trạng thái & phân quyền trên mỗi phiếu: Lập, Duyệt, Hủy, Thực 
hiện, Đóng, … 

▪ Báo cáo đa dạng: Báo cáo KCS, Bảng kê nhập kho, Tổng hợp nhập kho, Nhập kho 
theo P/O – khách hàng, Bảng kê lệnh xuất kho, Báo cáo xuất kho, Báo cáo xuất 
kho theo P/O – Tiến độ giao hàng, Báo cáo đổi/trả - NG, Báo cáo kiểm kê – thực 
tế, … 

Kết nối với các phân hệ khác 

▪ Liên kết với các phân hệ mua hàng, bán hàng, kế toán tổng hợp, quản trị sản 
xuất… 
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7. SIS Production Planning – Quản trị kế hoạch và sản xuất 
 

Phần mềm SIS ERP 9.0 là một giải pháp Quản trị sản xuất tuyệt vời dành cho DN 
sản xuất. Phần mềm cho phép chạy tự động từ khâu lập kế hoạch sản xuất đến quản lý 
quá trình sản xuất sản phẩm.  

Căn cứ vào Đơn đặt hàng của khách hàng, lịch giao hàng cho khách và dự báo 
nhu cầu thị trường, căn cứ vào tồn kho thành phẩm thực tế và số lượng sản phẩm còn 
đang dở dang trên dây chuyền sản xuất, lượng tồn kho an toàn (MAX-MIN) để tự động 
tính ra nhu cầu sản phẩm cần sản xuất trong một thời gian nhất định 

Từ định mức nguyên vật liệu đã xây dựng – BOM, tồn kho nguyên vật liệu thực 
tế tại DN cũng như quy định mức tồn kho NVL an toàn (MAX-MIN) và đơn hàng mua 
NVL đã đặt nhà cung cấp phần mềm sẽ đưa ra tổng nhu cầu NVL để đáp ứng tổng nhu 
cầu sản phẩm cần sản xuất 

Phần mềm cho phép xây dựng Kế hoạch sản xuất sản phẩm theo từng thời điểm 
cụ thể để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho DN, Khách hàng đồng thời tự động tính ra lượng 
nhu cầu dự trù NVL để sản xuất sản phẩm theo kế hoạch sản xuất đã đề ra - MRP 

Nhu cầu mua NVL sẽ được chuyển tự động sang bộ phận thu mua để tiến hành 
đặt hàng và cung cấp vật tư đáp ứng kịp thời số lượng, chất lượng đảm bảo sản xuất. 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và tính sẵn sàng trong sản xuất như: NVL, Máy 
móc sản xuất, Công suất, lao động bộ phận sản xuất sẽ tiến hành phát Lệnh sản xuất 

Phần mềm tự động tính toán ra lượng NVL cần xuất ra phục vụ cho lệnh sản 
xuất, có thể xuất tự động hoặc xuất thủ công tùy ý.  

Trên phần mềm cho phép lên các báo cáo thống kê sản xuất chi tiết từng loại 
sản phẩm, bán thành phẩm, phế phẩm, theo từng ngày sản xuất, từng đơn hàng… 

Đồng thời chương trình cũng cho phép DN quản trị gia công sản xuất ở bên 
ngoài theo quy trình gia công từ “Đơn đặt hàng gia công” ➔ “Xuất NVL gia công”  ➔ 
“Cập nhật hàng hoàn thành từ gia công” ➔ “Lên báo cáo tiến độ quá trình gia công”, 
“so sánh đối chiếu công nợ”, “nguyên vật liệu xuất gia công với thành phẩm nhận về”, … 
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Hệ thống báo cáo quản trị đa dạng đáp ứng quản lý chặt chẽ, tự động toàn bộ khâu 

lập kế hoạch, sản xuất, … 
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8. SIS Financial – Kế toán tài chính, quản trị 
8.1 Quản trị vốn bằng tiền 

 

 

Quản lý các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, các khế ước vay 

▪ Theo dõi tiền gửi, tiền vay ở nhiều ngân hàng 

▪ Theo dõi giao dịch liên quan đến nhiều loại ngoại tệ khác nhau 

▪ Theo dõi từng khế ước vay 

Quản lý thu 

▪ Theo dõi thu/chi chi tiết của từng khách hàng, của từng hóa đơn 

▪ Cho phép thu tiền của nhiều hóa đơn trên một phiếu thu 

▪ Cho phép thu tiền của nhiều khách hàng trên một phiếu 

▪ Cho phép nhận tiền trả trước của khách hàng rồi sau đó mới phân bổ cho hóa 
đơn xuất ra sau đó 

▪ Theo dõi các khoản thu khác 

▪ In phiếu thu từ chương trình theo mẫu đặc thù của người sử dụng 

▪ Tự động tạo các bút toán sổ cái 

▪ Cho phép kiểm soát dấu vết khi kết chuyển/cập nhật giao dịch 

▪ Ngăn chặn việc cập nhập trùng số hóa đơn 

▪ Cho phép lựa chọn giao dịch thu tiền theo dòng công việc (workflow): Lập phiếu, 
duyệt phiếu, thực hiện & chuyển sổ cái 

Quản lý chi 

▪ Theo dõi chi trả chi tiết cho từng nhà cung cấp, từng hóa đơn 

▪ Cho phép thanh toán cho nhiều hóa đơn trên cùng một phiếu chi 

▪ Cho phép chi tiền của nhiều nhà cung cấp trên một phiếu 

▪ Cho phép trả tiền trước cho nhà cung cấp rồi sau đó mới mới phân bổ cho hóa 
đơn nhận được sau đó 
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▪ Theo dõi các khoản chi khác 

▪ Có nhiều tiện ích theo dõi các hóa đơn thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi 
trực tiếp vào chi phí 

▪ In phiếu chi, UNC, lệnh chuyển tiền từ chương trình theo mẫu đặc thù của người 
sử dụng 

▪ Tự động tạo các bút toán sổ cái 

▪ Cho phép kiểm soát dấu vết khi kết chuyển/cập nhật giao dịch 

▪ Ngăn chặn việc cập nhập trùng số chứng từ 

▪ Cho phép lựa chọn giao dịch chi tiền theo dòng công việc (workflow): Lập phiếu, 
duyệt phiếu, thực hiện & chuyển sổ cái 

Quản lý ngoại tệ 

▪ Theo dõi nhiều ngoại tệ khác nhau 

▪ Tự động tính toán tỷ giá ghi sổ theo phương pháp lựa chọn: đích danh, trung bình 
di động, trung bình tháng, nhập trước xuất trước 

▪ Tự động tính toán và hạch toán chênh lệch tỷ giá 

Báo cáo 

▪ Sổ quỹ, sổ chi tiết ngân hàng 

▪ Báo cáo về khế ước vay 

▪ Bảng kê chứng từ 

▪ Báo cáo dòng tiền 

▪ Lựa chọn & thực hiện báo cáo quy đổi ngoại tệ ngay khi xem báo cáo 

▪ Lấy báo cáo tiền mặt, tiền gửi theo chỉ tiêu như: Ngoại tệ, tỷ giá, nội tệ… 

Kết nối với các phân hệ khác 

▪ Liên kết số liệu với các phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán công nợ phải 
trả về hóa đơn và thanh toán 

▪ Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển số liệu hạch toán sang 
phân hệ kế toán tổng hợp để duyệt chuyển vào sổ cái. 

 

8.2 Quản lý công nợ phải thu  
Phân hệ kế toán công nợ phải thu của SIS ERP 9.0 góp phần quản lý dòng tiền tệ 

hiệu quả hơn và thúc đẩy việc thu tiền nhanh chóng. Giao diện thân thiện với người 
dùng và hàng loạt các tính năng khác cho phép xử lý các hoá đơn, thu tiền và các giao 
dịch khác một cách dễ dàng hơn. Chức năng tra cứu, cảnh báo sẽ giúp xác định những 
khoản công nợ đến hạn, quá hạn và những khách hàng đã quá hạn mức tín dụng.  
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Phân hệ này kết nối đầy đủ với các phân hệ SIS ERP 9.0 khác và phù hợp với các 
tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán.  

  

Quản lý thông tin khách hàng 

▪ Cung cấp thông tin về tình trạng hiện thời của khách hàng và bằng kỹ thuật drill-
down truy ngược tới giao dịch gốc 

▪ Lưu trữ các thông tin quan trọng về khách hàng như địa chỉ, số điện thoại, số fax, 
người liên hệ, vùng, điều khoản tín dụng, hạn mức tín dụng và phân loại tín dụng 

▪ Theo dõi trạng thái khách hàng tạm dừng giao dịch 

Quản lý hoá đơn 

▪ Đọc các hóa đơn được nhập từ phân hệ bán hàng để hạch toán 

▪ Theo dõi thời hạn thanh toán của hóa đơn 

▪ Tự động tạo các bút toán sổ cái 

▪ Cho phép kiểm soát dấu vết khi kết chuyển/cập nhật giao dịch 

▪ Ngăn chặn việc cập nhập trùng số hóa đơn 

▪ Kết nối trực tiếp hóa đơn với phần mềm hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp 

Quản lý thu tiền hàng 

▪ Chứng từ thu tiền bán hàng được cập nhật tại phận hệ kế toán tiền mặt và tiền 
gửi ngân hàng  

▪ Tạo phiếu thu tự động từ phân hệ bán hàng nếu thu tiền mặt 

▪ Phân bổ số tiền thu cho các hóa đơn bán hàng nếu theo dõi công nợ theo hóa 
đơn. Việc phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn có thể thực hiện trực tiếp cho từng 
hóa đơn hoặc tự động theo các tiêu thức lựa chọn: bán trước – thu trước, đến 
hạn trước – thu trước, … 

▪ Tính lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khi thanh toán liên quan đến ngoại tệ 
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Hệ thống cảnh báo công nợ phải thu 

▪ Cảnh báo hạn mức công nợ của mỗi khách hàng khi giao dịch hoặc trong báo 
cáo 

▪ Cảnh báo công nợ quá hạn cho phép xuất hàng tiếp hay dừng… 

Báo cáo 

▪ Bản phân tích tuổi nợ các khoản phải thu 

▪ Báo cáo các khoản nợ quá hạn 

▪ Báo cáo các khách hàng vượt hạn mức tín dụng 

▪ Sổ chi tiết công nợ của khách hàng 

▪ Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu 

▪ Báo cáo công nợ phải thu theo hợp đồng, đơn hàng… 

Kết nối với các phân hệ khác 

▪ Tự động nhận các hoá đơn, các bút toán ghi nợ, ghi có từ phân hệ Quản lý bán 
hàng 

▪ Cung cấp các thông tin về hạn mức tín dụng và các khoản nợ quá hạn sang phân 
hệ Quản lý bán hàng để tạm dừng cho phép tín dụng 

▪ Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển số liệu hạch toán sang 
phân hệ kế toán tổng hợp để duyệt chuyển vào sổ cái. 

 

8.3 Quản lý công nợ phải trả  
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Phân hệ kế toán công nợ phải trả quản lý một cách hiệu quả các khoản phải trả 
nhà cung cấp và các khoản chi trả khác. Giao diện thân thiện với người dùng và các 
tính năng tự động giúp xử lý các giao dịch một cách dễ dàng.  

Các tính năng tra cứu và lập báo cáo giúp truy nhập nhanh chóng đến các thông 
tin liên quan đến khoản phải trả cũng như các tham khảo về các phương án thanh toán 
để tiết kiệm chi phí.  

Thông tin về nhà cung cấp 

▪ Cung cấp thông tin về tình trạng công nợ phải trả với nhà cung và bằng kỹ thuật 
drill-down truy ngược tới giao dịch gốc 

▪ Lưu trữ các thông tin liên hệ quan trọng về nhà cung cấp như địa chỉ, số điện 
thoại, số fax, người liên hệ, phân loại, mã số thuế 

▪ Cho phép khai báo điều kiện tín dụng, hạn mức tín dụng và ngày hết hạn 

Quản lý hóa đơn mua hàng 

▪ Theo dõi thời hạn thanh toán của hóa đơn 

▪ Tự động tạo các bút toán sổ cái 

▪ Cho phép kiểm soát dấu vết khi kết chuyển/cập nhật giao dịch 

▪ Cập nhật các chứng từ thanh toán tạm ứng 

Quản lý thanh toán 

▪ Chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp được cập nhật tại phận hệ kế toán tiền 
mặt và tiền gửi ngân hàng hoặc quản lý mua hàng đối với mua hàng thanh toán 
ngay 

▪ Việc phân bổ tiền thanh toán cho các hóa đơn có thể thực hiện trực tiếp cho từng 
hóa đơn hoặc tự động theo các tiêu thức lựa chọn: nhận trước – trả trước, đến 
hạn trước – trả trước… 

▪ Tính lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khi thanh toán liên quan đến ngoại tệ 

▪ Quản lý thanh toán tạm ứng trong nội bộ công ty: Số tiền tạm ứng, thời hạn hoàn 
ứng, đã hoàn ứng và còn phải hoàn ứng… 
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Hệ thống cảnh báo công nợ phải trả 

▪ Cho phép khai báo các cảnh báo về công nợ phải trả 

▪ Cảnh báo hạn mức công nợ của mỗi nhà cung cấp khi giao dịch hoặc trong báo 
cáo 

▪ Cảnh báo công nợ phải trả quá hạn… 

Báo cáo 

▪ Bản phân tích tuổi nợ các khoản phải trả 

▪ Sổ chi tiết công nợ với nhà cung cấp 

▪ Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả 

▪ Báo cáo công nợ phải trả theo từng đơn hàng, hợp đồng… 

Kết nối với các phân hệ khác 

▪ Tự động nhận các hoá đơn, các bút toán ghi nợ, ghi có từ phân hệ Quản lý mua 
hàng 

▪ Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển số liệu hạch toán sang 
phân hệ kế toán tổng hợp để duyệt chuyển vào sổ cái. 

 

8.4 Quản lý TSCĐ & CCDC  
Phân hệ tài sản cố định của SIS ERP 9.0 được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu 

quản lý của DN cũng như tuân thủ theo các quy định mới nhất của BTC. Phân hệ này 
cho phép lưu giữ các thông tin cần thiết về một tài sản từ khi mua đến khi thanh lý. 

Ngoài ra, phân hệ này cũng cho phép DN quản lý các Công cụ dụng cụ cho quản lý, 
sản xuất như: Khai báo, tính phân bổ CCDC, báo cáo về CCDC & các bảng phân bổ liên 
quan 
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Thông tin về tài sản cố định 

▪ Không giới hạn số lượng danh điểm tài sản cố định, CCDC 

▪ Theo dõi các thông tin liên quan đến tài sản cố định như nguyên giá, giá trị hao 
mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao/giá trị khấu hao 
hàng năm, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, năm sản xuất... 

▪ Cho phép người sử dụng tự định nghĩa phân loại tài sản 

▪ Có các trường dùng để phân loại tài sản cố định theo các tiêu chí khác nhau; có 
các trường tự do để người dùng tự sử dụng để quản lý tài sản cố định theo yêu 
cầu đặc thù. 

▪ Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (khấu hao, chi phí) để hỗ 
trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao. 

▪ Quản lý phụ tùng, dụng cụ đi kèm 

Theo dõi các thay đổi liên quan đến tài sản cố định 

▪ Tăng giảm nguyên giá của tài sản 

▪ Thay đổi bộ phận sử dụng 

▪ Thôi tính khấu hao tài sản 

▪ Giảm tài sản 

▪ Hỗ trợ việc theo dõi thanh lý và tạm dừng sử dụng tài sản 

Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định 

▪ Tự động tính khấu hao tài sản theo số năm sử dụng hoặc tỷ lệ khấu hao; cho 
phép sửa lại giá trị khấu hao tháng theo yêu cầu 

▪ Lựa chọn phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo yêu cầu 

▪ Lên bảng phân bổ khấu hao theo bộ phận sử dụng, nguồn vốn, loại tài sản, tài 
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khoản chi phí… 

▪ Lưu giữ quá trình khấu hao của mọi tài sản. 

Báo cáo kiểm kê về tài sản cố định 

▪ Danh sách tài sản cố định 

▪ Báo cáo kiểm kê (chi tiết và tổng hợp) tài sản cố định theo nguồn vốn, bộ phận 
sử dụng, loại tài sản và tổng số 

▪ Thẻ tài sản cố định. 

▪ Báo cáo tài sản đã khấu hao hết 

▪ Báo cáo tài sản thanh lý 

▪ Báo cáo tài sản tạm dừng sử dụng 

Báo cáo tăng giảm tài sản cố định 

▪ Báo cáo tình hình tăng giảm (chi tiết và tổng hợp) theo nguồn vốn, bộ phận sử 
dụng, loại tài sản  

Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định/công cụ dụng cụ 

▪ Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng, nguồn vốn, loại tài sản 
và tổng số 

▪ Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng và tổng số… 

▪ Báo cáo tài sản tính khấu hao 

Kết nối với các phân hệ khác 

▪ Tạo bút toán phân bổ khấu hao và chuyển sang sổ cái 

 

8.5 Quản lý Chi phí và giá thành  
Hiện tại SIS ERP 9.0 cho phép tính toán giá thành sản xuất theo các phương pháp: 

Giản đơn, định mức, phân bước, hệ số, giá thành theo từng công trình xây dựng, dự án, 
… hoặc có thể kết hợp giữa các phương pháp trên cho cùng một bài toán giá thành. 

Phân hệ quản trị sản xuất, chi phí có các menu chính sau: Cập nhật các thông tin 
về sản phẩm (định mức nguyên vật liệu, đơn giá tiền lương…); tập hợp và phân bổ chi 
phí phát sinh trong kỳ (nguyên vật liệu, lương, chi phí chung), phân bổ chi phí cho sản 
phẩm dở dang trên dây chuyền và sản phẩm nhập kho, tính giá thành sản phẩm; Báo 
cáo về giá thành sản phẩm, báo cáo quá trình sản xuất. 
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Cập nhật và xử lý số liệu 

▪ Cập nhật số liệu dở dang đầu kỳ, cuối kỳ 

▪ Tính giá xuất kho 

▪ Tính chi phí phát sinh trong kỳ 

▪ Phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ: nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung 

▪ Phân bổ chi phí cho sản phẩm dở dang và sản phẩm nhập kho 

▪ Tính giá thành, điều chỉnh giá thành 

▪ Tính giá thành sản phẩm với các loại hình sản xuất khác nhau: sản phẩm sản xuất 
liên tục, sản phẩm sản xuất theo đơn hàng, sản phẩm là các công trình xây lắp 

▪ Theo dõi (tập hợp) chi phí (nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí sản xuất 
chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý) theo đơn vị sử dụng (bộ phận, phân xưởng, xí 
nghiệp, đội sản xuất), theo vụ việc (hợp đồng, công trình, dự án, sản phẩm), theo 
khoản mục chi phí (văn phòng, điện, nước, điện thoại...) 

▪ Tùy theo đặc thù của từng doanh nghiệp chương trình sẽ được sửa đổi để tính giá 
thành theo yêu cầu 

Hệ thống cảnh báo 

▪ Cho phép khai báo các cảnh báo quá trình sản xuất  

▪ Thực hiện các cảnh báo về vượt/hụt định mức chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền 
lương… 

▪ Thực hiện cảnh báo tự động về các chi phí quản lý, chi phí bán hàng và các yếu tố chi 
phí khác khi phát sinh tăng/giảm quá mức quy định… 

Báo cáo giá thành sản phẩm 

▪ Bảng tổng hợp giá thành của các sản phẩm 

▪ Thẻ giá thành 

▪ Các bảng phân bổ chi phí 
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▪ Bảng phân tích giá thành theo yếu tố chi phí 

▪ Bảng phân tích giá thành chi tiết theo từng vật tư 

▪ Bảng tính giá thành sản phẩm đơn hàng 

▪ Báo cáo quá trình sản xuất 

▪ Báo cáo so sánh giữa giá thành định mức và giá thành thực tế 

Báo cáo chi phí quản lý và chi phí bán hàng 

▪ Báo cáo chi phí theo khoản mục 

▪ Báo cáo chi phí theo yếu tố 

▪ Báo cáo chi phí theo phòng ban, hợp đồng, vụ việc... 

Kết nối với các phân hệ khác 

▪ Đọc số liệu từ các phân hệ khác và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp và 
kế toán hàng, tồn kho (áp giá cho thành phẩm nhập kho) 

 

8.6 Báo cáo tài chính và hợp nhất dữ liệu 
Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài 

chính. Cung cấp đầy đủ các báo cáo: Báo cáo tài chính cho nhiều kỳ, LCTT (trực tiếp, 
gián tiếp); CĐKT, CĐPS, …   

Cho phép người dùng tự động tạo mẫu báo cáo tài chính với các chỉ tiêu theo yêu 
cầu phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, … 

  
 

Báo cáo tài chính  

▪ Bảng cân đối phát sinh các tài khoản  

▪ Bảng cân đối kế toán  

▪ Bảng cân đối kế toán so sánh cho nhiều kỳ  

▪ Báo cáo kết quả SXKD các phần I - II - III  

▪ Báo cáo kết quả SXKD so sánh cho nhiều kỳ 



  

52 
 

▪ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp và gián tiếp 

▪ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ so sánh cho nhiều kỳ 

▪ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính 

▪ Báo cáo so sánh tài chính có minh họa bằng đồ thị (hình cột và hình tròn) 

Báo cáo quản trị 

▪ Thiết kế sẵn màn hình giao diện dành riêng cho lãnh đạo doanh nghiệp 

▪ Báo cáo quản trị về Sức khoẻ doanh nghiệp:  

✓ Hệ số thanh toán: Khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán hiện 
hành, khả năng thanh toán tức thời, khả năng thanh toán lãi vay 

✓ Khả năng hoạt động: Vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, 
vòng quay vốn lưu động 

✓ Khả năng sinh lời: ROS, ROE, ROI 

▪ Số liệu tổng hợp cho phép BLĐ nhìn doanh nghiệp tức thời dưới các con số tổng 
hợp từ các nghiệp vụ, mô-đun mà không cần phải tìm kiếm, sàng lọc hoặc lấy từ 
mỗi bộ phận riêng lẻ như: Công nợ, tồn kho, tiền mặt, tiền gửi, chi phí, doanh thu, 
tổng hợp hàng bán, … 

▪ Báo cáo chi phí theo khung hoặc theo luật định 

▪ Biểu đồ doanh thu, chi phí & biểu diễn mối quan hệ giữa doanh thu & chi phí 

Báo cáo hợp nhất 

Chương trình phần mềm cho phép doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty 
mẹ, Công ty con. Có thể lên báo cáo tài chính cho từng mảng kinh doanh, từng đơn vị 
thành viên cũng như lên báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty 

Phần mềm cũng cho phép mô hình doanh nghiệp có trụ sở chính kết nối với hệ 
thống chuỗi bán lẻ, trụ sở chính với nhà máy sản xuất, văn phòng với kho độc lập. Phần 
mềm phân quyền hoạt động một cách linh hoạt, kết nối trực tuyến, quản lý vừa tập 
trung vừa phân tán 

 

8.7 Kế toán tổng hợp 
Cuối kỳ, các nghiệp vụ tổng hợp phân bổ, kết chuyển, tính giá vốn, giá thành, khấu 

hao,… được chạy hoàn toàn tự động để lên số liệu báo cáo, sổ sách 

Ngoài các sổ sách, báo cáo theo hình thức NKC, CTGS, NKCT theo quy định, chương 
trình còn lên các sổ sách báo cáo quản trị theo nhiều chiều khác nhau phục vụ quản lý 
điều hành 

Cho phép cập nhật các khai báo hệ thống cảnh báo & tin nhắn nội bộ như: Khai báo 
cảnh báo hoá đơn huỷ, doanh nghiệp bỏ trốn; cảnh báo hạn mức chi phí; cảnh báo xuất 
hàng; cảnh báo số liệu theo luật, … 



  

53 
 

9. SIS HRM – Quản trị nhân sự tiền lương 
 

 

SIS ERP 9.0 được thiết kế để quản trị toàn diện các mảng liên quan đến nhân sự 
của doanh nghiệp. Mô-đun được thiết kế mở để dễ dàng khai báo những thay đổi 
của doanh nghiệp, của luật lao động, đồng thời tiện lợi trong việc tinh chỉnh những 
yêu cầu đặc thù quản trị riêng 

▪ Cập nhật nhanh, tự động, cho phép convert dữ liệu từ excel hoặc từ máy chấm 
công tự động vào phần mềm 

▪ Báo cáo quản trị đa chiều, đầy đủ, chính xác giúp DN trút bớt gánh nặng về quản 
lý điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 

▪ Những thông tin về tuyển dụng; nhân sự; tiền lương; đặc điểm nhân sự; giờ giấc, 
ca kíp, … trở nên đơn giản, dễ kiểm soát. 

▪ Số hóa toàn bộ hồ sơ nhân sự dễ dàng tra cứu, tìm kiếm và ra quyết định 

9.1 Quản lý tuyển dụng và đào tạo 
✓ Khai báo/đầu vào 

▪ Cập nhật nhu cầu tuyển dụng 

▪ Cập nhật danh sách ứng viên 

▪ Cập nhật danh sách lớp đào 
tạo 

▪ Cập nhật điểm kết quả đào tạo 
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✓ Thông tin đầu ra 

▪ Danh sách ứng viên 

▪ Báo cáo kết quả tuyển dụng 

▪ Danh sách lớp đào tạo 

▪ Danh sách học viên theo lớp 

9.2 Quản lý Nhân sự 
✓ Khai báo/đầu vào 

▪ Danh mục địa lý: Quốc gia/Tỉnh 

▪ Danh mục học vấn, trình độ 

▪ Danh mục thông tin gia đình 

▪ Danh mục chức vụ, chính sách 

▪ Danh mục khen thưởng/kỷ luật 

▪ Danh mục loại hợp đồng lao động 

▪ Khai báo quá trình đào tạo của NV 

▪ Khai báo quá trình thuyên chuyển 

▪ Khai báo quá trình thay đổi lương 

▪ Sơ yếu lý lịch 

✓ Thông tin đầu ra 

▪ Thông tin nhân viên đang làm việc 

▪ Sơ yếu lý lịch 

▪ Báo cáo nhân sự theo bộ phận 

▪ Báo cáo nhân sự theo độ tuổi 

▪ Báo cáo theo hợp đồng lao động 

▪ Báo cáo theo thời gian công tác 

▪ Báo cáo theo chức vụ công tác 

▪ Báo cáo theo giới tính 

▪ Báo cáo thông tin về gia đình 

▪ Báo cáo theo dõi nhân viên nghỉ việc 

▪ Báo cáo theo dõi thai sản 

▪ Báo cáo thưởng phạt 

▪ Báo cáo quá trình đi công tác 
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9.3 Quản lý chấm công & tính lương 
✓ Khai báo/Cập nhật/Danh mục 

▪ Cập nhật sản phẩm, CV hoàn thành 

▪ Cập nhật khoản lương bất thường 

▪ Cập nhật nghỉ phép đầu năm 

▪ Chuyển nghỉ phép sang năm sau 

▪ Cập nhật ngày công chuẩn của 
tháng 

▪ Cập nhật ngày nghỉ và lý do 

▪ Khai báo lịch nghỉ trong năm 

▪ Cập nhật định mức nghỉ theo năm 

▪ Cập nhật khoản trợ cấp nhân viên 

▪ Cập nhật tham số tính lương 

▪ Cập nhật khoản khấu trừ 

▪ Cập nhật quá trình lương nhân 
viên 

▪ Cập nhật tiền thưởng cho nhân 
viên 

▪ Khai báo ca làm việc 

▪ Cập nhật giờ làm 

▪ Đăng ký làm thêm giờ 

▪ Tính ngày công 

▪ Tính lương 

▪ Danh mục khoản mục lương 

▪ Cập nhật giảm trừ gia cảnh & phụ thuộc 

✓ Báo cáo 

▪ Báo cáo tổng hợp nghỉ, đi muộn về sớm, công tác, phép 

▪ Báo cáo tình hình nghỉ phép từ đầu năm 

▪ Bảng chấm công 

▪ Báo cáo thời gian ra vào 

▪ Báo cáo đi muộn về sớm 

▪ Báo cáo nhân viên đi làm 
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▪ Bảng chấm công làm thêm 

▪ Báo cáo thu nhập không chịu thuế 

▪ Báo cáo tình hình làm ca ba 

▪ Báo cáo tình hình làm thêm 

▪ Báo cáo phân ca nhân viên 

▪ Bảng tổng hợp lương 

▪ Bảng chi tiết lương 

▪ Báo cáo thu nhập tính thuế 

▪ Bảng thuế TNCN 

9.4 Quản lý trang thiết bị & công cụ cấp phát cho nhân viên 
✓ Khai báo/đầu vào 

▪ Danh mục công cụ dụng cụ 

▪ Giao, phát CCDC cho cán bộ 

▪ Điều chỉnh CCDC cho cán bộ 

✓ Thông tin đầu ra 

▪ Bảng theo dõi trang thiết bị cho nhân viên 

▪ Báo cáo chi tiết công cụ dụng cụ 

▪ Báo cáo tăng giảm công cụ dụng cụ 

▪ Bảng tính khấu hao 

▪ Bảng phân bổ khấu hao 
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10. SIS Systerm – Quản trị hệ thống 
 

Quản lý, phân quyền sử dụng cho 
mỗi người dùng tương ứng với mỗi 
công việc được giao, phân quyền chi 
tiết đến từng chức năng, từng thao 
tác thậm chí đến tường trường dữ 
liệu, phân quyền theo dòng công việc 
(workflows), giai đoạn lập – duyệt, … 

Sao lưu và an toàn dữ liệu tự động 
theo lịch đã lập sẵn hoặc tùy biến 
theo yêu cầu. 

Dữ liệu bảo mật cao (Bảo mật dữ 
liệu ở 04 mức: Mạng, Hệ điều hành, 
Cơ sở dữ liệu, Ứng dụng). Cơ chế sao 
lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện theo cơ chế của MS SQL*Server.  

Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt. Khả năng chạy 
Online qua hạ tầng Internet 

Mô hình kiến trúc 03 lớp : 

 

Lớp giao diện:  

▪ Lớp này làm nhiệm vụ giao tiếp với người dùng cuối để thu thập dữ liệu và hiển 
thị kết quả/dữ liệu thông qua các thành phần trong giao diện người sử dụng.  

▪ Lớp này sẽ sử dụng các dịch vụ do lớp ứng dụng cung cấp. Trong WS dùng 
Windows Forms để thực hiện lớp này. 

Lớp ứng dụng:  

▪ Lớp này thực hiện các nghiệp vụ chính của hệ thống, sử dụng các dịch vụ do lớp 
lớp CSDL cung cấp, và cung cấp các dịch vụ cho lớp giao diện.  

▪ Truyền thông điệp giữa lớp ứng dụng và lớp giao diện sử dụng giao thức HTTP 
thông qua mạng LAN, Internet, Intranet 
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▪ Để thực hiện lớp này, WS dùng WebService với 3 chuẩn chính: SOAP (Simple 
Object Access Protocol), WSDL (Web Service Description Language) và UDDI 
(Universal Description, Discovery, and Integration) SOAP (Simple Object Access 
Protocol), WSDL (Web Service Description Language), truyền dữ liệu theo định 
dang XML. 

Lớp CSDL:  

▪ Lớp này thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lưu trữ và truy xuất dữ liệu của 
ứng dụng.  

▪ Lớp này sẽ sử dụng các dịch vụ của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server 
để thực hiện nhiệm vụ của mình 

Ưu điểm mô hình : 

Cở sở dữ liệu tập trung:  

▪ Dễ quản lý, cũng như sao lưu dữ liệu  

▪ Giảm rủi ro thất thoát số liệu  

▪ Dể dàng triển khai do chỉ cần triển khai chính tại một địa điểm  

Ứng dụng: 

▪ Có thể triển khai tại một nơi hoặc nhiều nơi, được kết nối về trung tâm dữ liêu 
thông qua mạng nội bộ hay mạng Intranet.  

▪ Tốc độ xử lý dữ liệu cao, giảm thiểu thời gian nhập liệu của User  

Tính di động lớn:  

▪ Chỉ cần với một thiết bị có khả năng kết nối internet người dùng có thể nhập số 
liệu ở bất kỳ nơi nào. 

Tính bảo mật cao  

▪ Đây là mô hình tiên tiến nhất hiện nay, giảm thiểu được rủi ro trong kinh doanh 
khi hệ thống bị lỗi.  

▪ Tách riêng các lớp, nâng cao tính bảo mật của hệ thống.  

  



  

59 
 

PHẦN VII 
TIẾP CẬN & TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP SIS ERP 9.0 

 

Tư vấn giải pháp được thực 
hiện trước và trong quá trình triển 
khai để dự án đi đến đâu được 
thực hiện tối ưu đến đó. Đảm bảo 
yêu cầu của mỗi dự án: giải pháp 
phù hợp nhất, tiến độ được nhanh 
nhất, chi phí tiết kiệm nhất. 

Một quy trình triển khai 
phần mềm khoa học sẽ là một 
trong những điều kiện tiên quyết đi 
đến thành công của dự án. Do đó, 
đội triển khai tinh nhuệ của SIS 
Việt Nam luôn đảm bảo và tuân 
thủ dự án được vận hành theo 
đúng quy trình.  

Doanh nghiệp cần xác định 
rõ yêu cầu của mình cần một giải 
pháp phần mềm như thế nào: Các điểm sử dụng, các bộ phận vận hành, các quy trình 
nghiệp vụ và yếu tố kỹ thuật cần đạt được. Thậm chí, dự báo những phát sinh có thể 
trong ngắn hạn, trung hạn khi yêu cầu quản trị của mình thay đổi. Từ đó doanh nghiệp 
xác định cho mình một giải pháp phần mềm ERP đảm bảo một số yêu cầu: 

▪ Giải pháp phù hợp với yêu cầu của DN 

▪ Đảm bảo tính mở rộng/nâng cấp trong tương lai 

▪ Tính khả thi khi triển khai dự án cao 

▪ Mức chi phí phù hợp về phần mềm (Bản quyền, đào tạo - triển khai, chỉnh sửa, 
bảo trì-bản hành…), hạ tầng phần cứng… 

▪ Sự tích hợp giữa giải pháp phần mềm SIS ERP 9.0 với các phần mềm khác 

 

1. Khảo sát và phân tích hệ thống 
Cán bộ tư vấn của SIS Việt Nam sẽ tiếp cận doanh nghiệp, các bộ phận, cá nhân… 

để “tìm hiểu” yêu cầu tổng quan của khách hàng, đây được coi là khâu quan trọng trong 
toàn bộ việc thực hiện dự án, quy mô, yêu cầu dự án: 

▪  Yêu cầu của KH về Kế toán quản trị như thế nào? 

▪ Yêu cầu về quản lý Kinh doanh? 
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▪ Yêu cầu về quản lý Kho? 

▪ Yêu cầu về quản lý Mua hàng? 

▪ Yêu cầu về quản lý Sản xuất, chi 
phí, giá thành? 

▪ Yêu cầu về quản lý Nhân sự tiền 
lương 

▪ Yêu cầu về kỹ thuật, bảo mật, … 

▪ Yêu cầu liên quan đến các điểm 
cài đặt, bộ phận, đơn vị, … 

▪ Khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý của DN là gì? 

▪ Các đặc thù, mong muốn về quản lý khác của DN… 

 

2. Đề xuất giải pháp 
Căn cứ kết quả khảo sát, bộ phận tư vấn SIS Việt Nam sẽ cung cấp giải pháp cho 

doanh nghiệp, làm rõ từng vấn đề DN đang gặp phải và đưa ra hướng giải quyết phù hợp 
cho mỗi vấn đề đó. Đề xuất thường bao gồm các nội dung: 

▪ Vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải và mong muốn  

▪ Các phân tích, đánh giá 

▪ Cách giải quyết vấn đề đó 

▪ Những yêu cầu để đảm bảo thực hiện dự án thành công 

▪ Kế hoạch thực hiện sơ bộ  

▪ Đề xuất dự toán chi phí cho thực hiện dự án 

 

3. Ký kết HĐKT 
Khi giải pháp được thông qua Khách hàng 

& SIS Việt Nam sẽ xác nhận việc thực hiện 
triển khai Dự án phần mềm SIS ERP 9.0 bằng 
một HĐKT và lên kế hoạch triển khai dự án. 

 

4. Giai đoạn triển khai: 
Để triển khai thành công một dự án cần 

phải tuân thủ chặt chẽ quy trình nhưng cần đảm bảo tính linh hoạt do đặc thù mỗi 
doanh nghiệp có mô hình, sản phẩm sản xuất - kinh doanh, nhân sự, trình độ khác nhau 

4.1 Khảo sát chi tiết tại KH 
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Căn cứ vào các yêu cầu quản trị của DN đã thống nhất, SIS Việt Nam sẽ thực hiện 
công việc khảo sát chi tiết các nghiệp vụ, yêu cầu nhằm làm rõ từng vấn đề cụ thể 

Giai đoạn này cần đến sự hợp tác chặt chẽ từng cán bộ, bộ phận liên quan của 
doanh nghiệp vì các vấn đề đưa ra càng cụ thể thì việc thực hiện càng dễ dàng 

4.2 Phân tích, tư vấn & thiết kế 

Dựa trên kết quả của giai đoạn khảo sát, SIS Việt Nam sẽ phân tích, đánh giá và tư 
vấn cũng như thiết kế chương trình phần mềm phù hợp với những nội dung đã xác 
nhận. Phân tích, thiết kế chi tiết các nội dung: 

▪ Quy trình (Workflow): Quy trình công việc là khâu quan trọng số 1 để giải pháp 
mang tính chất hệ thống và toàn diện, khi có một quy trình rõ ràng thì các nội 
dung khác sẽ xoay quanh nó. 

▪ Hệ thống các khai báo ban đầu & mã hoá chúng: Như mã hoá Tài khoản, mã hoá 
các nghiệp vụ, mã hoá các chi phí, danh mục vật tư, hàng hoá, kho hàng, các 
định mức – công đoạn sản xuất, đơn vị, bộ phận…Các thông tin này đảm bảo 
chuẩn hoá theo quy định của VAS, của DN cũng như khả năng mở rộng trong 
tương lai 

▪ Phân tích các yếu tố đầu vào:  SIS Việt Nam sẽ tiến hành cùng DN phân tích các 
yếu tố đầu vào của hệ thống quy trình như: kế toán, kho, mua hàng, bán hàng, 
sản xuất, nhân sự…từ đó đưa ra các chuẩn của thông tin đầu vào: Chứng từ, hoá 
đơn, phiếu nhập-xuất, đơn hàng, báo giá, lệnh sản xuất, thông tin nhân sự… 

▪ Phân tích, tư vấn yếu tố đầu ra:  Các vấn đề báo cáo phục vụ từng bộ phận, 
phòng ban, phục vụ BLĐ hoặc cơ quan nhà nước cũng như các mục đích khác sẽ 
được mổ xẻ, tư vấn và tiến hành thiết kế cho phù hợp với yêu cầu quản lý. 

▪ Phân tích, tư vấn, thiết kế các vấn đề đặc thù khác của DN 

4.3 Lập trình 

Dựa trên biên bản đặc tả phần mềm, đội ngũ lập trình dự án của SIS Việt Nam tiến 
hành lập trình, tinh chỉnh phần mềm đáp ứng yêu cầu dự án. Đây là giai đoạn quan 
trọng để phù hợp hoá những vấn đề quản lý của DN với phần mềm sẵn có, đảm bảo 
chất lượng, tiến độ triển khai dự án. 

4.4 Kiểm tra (testing): 

Đây là khâu không thể thiếu trong quy trình kiểm soát chất lượng đến với khách 
hàng. Bất cứ một sự tinh chỉnh nào cũng cần đến một đội ngũ kiểm tra độc lập nhằm 
đảm bảo vấn đề đó đáp ứng đúng, đủ yêu cầu của DN, các tình huống kiểm tra bằng 
nhiều phép thử với các nghiệp vụ có thể xảy ra trong phần hành đó. 

SIS Việt Nam đã xây dựng một quy trình kiểm tra khoa học, chặt chẽ được thực hiện 
bởi nhóm nhân sự có kinh nghiệm về nghiệp vụ, tư vấn cũng như hiểu biết sâu sắc sản 
phẩm, logic của sản phẩm từ đó giữa yêu cầu của DN với Sản phẩm lập trình được khớp 
nhau một cách tốt nhất. 
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4.5 Cài đặt và thiết lập hệ thống: 

Ở giai đoạn này, chương trình cơ bản đã hoàn thiện sẽ được tiến hành cài đặt và khai 
báo hệ thống ban đầu: Khai báo tham số hệ thống, các đơn vị, bộ phận, phân quyền sử 
dụng cho mỗi cá nhân, bộ phận liên quan để họ học & thực hiện công việc của mình khi 
SIS Việt Nam chuyển giao. 

4.6 Đào tạo & chuyển giao: 

Đây là giai đoạn rất quan trọng trong quy 
trình triển khai một hệ thống. Để thực hiện được 
giai đoạn này một cách tốt nhất cần sự phối hợp 
chặt chẽ giữa DN và SIS Việt Nam nhằm đảm 
bảo đào tạo đúng người, đúng công việc – 
chuyên môn, đúng tiến độ, đúng yêu cầu đã đề ra 
trong bản Kế hoạch đào tạo. 

Các hình thức đào tạo: 

▪ Đào tạo tập trung:  

Đây là những buổi đào tạo mang tính tổng thể, những quy định, quy ước 
chung, thao tác, chức năng mà mỗi cá nhân, bộ phận sẽ cùng hiểu, cùng thống 
nhất & cùng thực hiện. Đồng thời xác nhận những chức năng, nhiệm vụ của mỗi 
vị trí/user trong hệ thống  

▪ Đào tạo riêng lẻ:  

Đây là những buổi đào tạo mang tính chi tiết theo nghiệp vụ của mỗi cán 
bộ, mỗi bộ phận trong hệ thống theo chiều sâu đúng chuyên môn của người 
dùng. Đồng thời sẽ có hệ thống tài liệu hướng dẫn dành riêng cho họ. 

Các giai đoạn đào tạo: 

▪ Thời gian đào tạo thường được SIS Việt Nam chia làm các giai đoạn khác nhau 
tuỳ thuộc vào quy mô, trình độ của người tiếp nhận tại mỗi DN.  

▪ Khi chia các giai đoạn sẽ đảm bảo sự tiếp thu dần dần, không quá xáo trộn công 
việc hiện tại cũng như tư duy làm việc mới được dần hình thành 

▪ Số lượng giai đoạn trong quá trình chuyển giao được chia nhiều hay ít, khoảng 
cách giữa các lần đào tạo lâu hay nhanh phụ thuộc vào mỗi DN, quy mô của hệ 
thống phần mềm, số lượng người dùng, phân hệ… 

Đối tượng được đào tạo: 

▪ Đối tượng sử dụng phần mềm được đào tạo là những người dùng cuối cùng, BLĐ, 
quản trị hệ thống, trưởng các bộ phận liên quan… 

Tài liệu đào tạo: 

▪ SIS Việt Nam sẽ xây dựng tài liệu theo đặc thù của DN, đồng thời chi tiết tới từng 
nghiệp vụ, từng vị trí người dùng trong hệ thống: Giáo trình, tài liệu mô tả & HDSD 
đặc thù, số liệu đào tạo … 
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▪ Tài liệu này được xây dựng và chuyển cho DN dưới dạng file in hoặc softcopy 

4.7 Kiểm tra chấp nhận người dùng - U.A.T 

▪ Sau khi trải qua giai đoạn đào tạo, chuyển giao phần mềm, các cán bộ sẽ đi vào 
vận hành hệ thống. Trong quá trình vận hành này các cán bộ sẽ tiến hành kiểm 
tra toàn bộ hệ thống & đưa ra những điều chỉnh nếu có để hoàn thiện toàn bộ 
chương trình.  

▪ Những điều chỉnh này có thể hiểu là điều chỉnh kỹ thuật hay điều chỉnh nghiệp 
vụ.  

4.8 Vận hành thực tế tại doanh nghiệp – Golive 

▪ Hệ thống sẽ được vận hành chính thức ngay sau khi hoàn tất giai đoạn UAT.  

▪ Doanh nghiệp sẽ vận hành quy trình thực tế, cập nhật dữ liệu thực tế vào phần 
mềm 

4.9 Nghiệm thu dự án 

Sau khi hoàn tất các công việc đã thống 
nhất giữa DN và SIS Việt nam, dự án sẽ được 
đánh giá, nghiệm thu toàn bộ và chính thức 
chuyển sang giai đoạn Bảo hành sản phẩm. 

Tuy nhiên, trong cả quá trình khai thác 
sản phẩm đặc biệt những tháng đầu sử dụng 
cán bộ tư vấn, triển khai & phụ trách dự án 
vẫn tiếp tục hỗ trợ trực tiếp hoặc từ xa để 
đảm bảo hệ thống vận hành tốt và DN làm 
chủ được giải pháp  
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PHẦN VIII 
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG & BẢO HÀNH SẢN PHẨM 

 

1. Quy trình dịch vụ khách hàng và bảo hành sản phẩm 
 

 

SIS Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để khai thác tốt nhất 
chương trình phần mềm cũng như cập nhật kịp thời những thay đổi quản trị, công nghệ 
phù hợp. Do vậy, dịch vụ hỗ trợ, bảo trì sản phẩm được coi là một nội dung then chốt 
trong hệ sinh thái phục vụ khách hàng của SIS Việt Nam 

Để có dịch vụ tối ưu, chúng tôi không ngừng đổi mới sáng tạo từ phương pháp 
đến nội dung của dịch vụ bảo trì đảm bảo tiêu chí chất lượng: Tư vấn kịp thời, xử lý triệt 
để, thỏa mãn tối đa.  

2. Nội dung bảo hành, bảo trì sản phẩm:  
▪ Xử lý các vấn đề phát sinh, cập nhật thông tư quyết định mới nhất của BTC. Tư 

vấn sử dụng, sao lưu và an toàn dữ liệu.  

▪ Định kỳ, cán bộ kiểm tra chất lượng dịch vụ sẽ kiểm tra tình hình sử dụng & thông 
báo những chính sách, sản phẩm, tính năng mới tới Quý khách hàng 
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▪ Tổ chức lớp, khoá học tập trung hướng dẫn sử dụng nâng cao miễn phí 

▪ Tư vấn khách hàng nâng cấp sản phẩm, tính năng, tiện ích mới phù hợp với yêu 
cầu quản lý, … 

3. Phương thức thực hiện Bảo hành, bảo trì sản phẩm 
▪ Bảo hành trực tiếp: Cán bộ SIS Việt Nam sẽ tiến hành bảo hành tại chỗ khách 

hàng trong trường hợp các phương án bảo hành từ xa không thực hiện được. 

▪ Bảo hành từ xa: Đội ngũ bảo hành SIS Việt Nam sẽ tiến hành sử dụng các công 
cụ truy cập từ xa qua Internet để tiến hành thực hiện dịch vụ của mình 

▪ Ngoài ra có thể tư vấn, hỗ trợ & bảo hành sản phẩm qua: Tel, Email, Fax, … 

4. Thời gian thực hiện Bảo hành, bảo trì sản phẩm 
▪ Thời gian bảo hành sản phẩm thường là 01 năm 

▪ Không giới hạn thời gian bảo trì sản phẩm nhằm đảm bảo tính liên tục trong cả 
một quá trình dùng sản phẩm với quá trình phát triển của DN. 

5. Nâng cấp sản phẩm 
Do sự phát triển mạnh mẽ và không ngừng của công nghệ, những thay đổi trong 

quản lý, quy mô kinh doanh của DN mà giải pháp phần mềm cũng cần được thường 
xuyên nâng cấp để đảm bảo DN vẫn có hệ thống phần mềm phù hợp, tiên tiến.  

SIS Việt Nam luôn chú trọng vào phát triển sản 
phẩm & cung cấp cho khách hàng đảm bảo chất 
lượng tốt nhất: 

▪ Nâng cấp sản phẩm phiên bản mới 

▪ Nâng cấp chức năng, tiện ích mới 

▪ Nâng cấp theo yêu cầu đặc thù của DN 

6. Trung tâm dịch vụ Bảo hành, bảo trì sản phẩm 
 

▪ Trung tâm dịch vụ khách hàng 

▪ 14/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội 

▪ Tel: 024.35117785 Fax: 04.35117787 

▪ Hotline: 0912 426 152 

▪ Email: phanmemsisvn@gmail.com   

 

 

 

 

 

mailto:phanmemsisvn@gmail.com
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THÔNG TIN LIÊN HỆ SIS VIỆT NAM 
  

  Lời cảm ơn 

Công ty CP S.I.S Việt Nam trân trọng cảm ơn sự hợp 
tác của Quý khách hàng. 

Qua tài liệu này, chúng tôi hy vọng đáp ứng yêu cầu 
thông tin về SIS Việt Nam và giải pháp phần mềm quản trị 
tổng thể doanh nghiệp SIS ERP 9.0 tới Quý doanh nghiệp. 
Để có một giải pháp trọn vẹn chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn 
trực tiếp tại Quý doanh nghiệp 

Với năng lực và kinh nghiệm của mình, chúng tôi tin 
tưởng sẽ trở thành đối tác chiến lược trong lĩnh vực CNTT 
phục vụ công cuộc chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp 
thông minh và tinh gọn. 

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý khách hàng 
thành đạt! 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Công ty CP S.I.S Việt Nam 

Số 14/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 0243.5117785  

Web: www.sis.vn & www.phanmemketoan.net  

Email: sales@sis.vn  

Tư vấn ERP: Mr. Điệp-Tel/Zalo: 0912 426 152 
 

 

http://www.sis.vn/
http://www.phanmemketoan.net/
mailto:sales@sis.vn

