• Tính lương, Bảo hiểm,thuế thu nhập
17. Quản lý cổ đông,cổ phần
18. Quản lý công việc được giao,Báo cáo công việc được giao
19. Kế toàn chủ đầu tư
• Báo cáo nguồn vốn đầu tư
• Báo cáo cấp phát vồn đầu tư XDCB
• Báo cáo thực hiện đầu tư XDCB
• Báo cáo thực hiện ĐT theo, HMCT.
• Báo cáo công trình, HMCT HT bàn giao
• Báo cáo chi phí ban quản lý dự án
20. Hệ thống báo cáo quản trị
• Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố.
• Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh
• Báo cáo kết quả kinh doanh theo phòng ban
• Báo cáo chi tiết,tổng hợp ngoại tệ
• Báo cáo chi phí bán hàng theo yếu tố Báo cáo chi phí quản lý theo
yếu tố
• Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo từng loại hình sản xuất.
• Báo cáo chi phí theo từng theo từng sản phẩm hàng hóa
• Báo cáo kết quả lỗ lãi theo từng sản phẩm
• Báo cáo giá thành công trình khách hàng (xây lắp, dịch vụ)
• Báo cáo chi phí theo từng đầu xe (vận tải)
• Báo cáo doanh thu theo đầu xe (vận tải)
• Báo cáo lỗ lãi theo từng phương tiện (Vân tải)
21. Hệ thống báo cáo công ty mẹ, công ty con
• Báo cáo phải thu,phải trả giữa công ty mẹ và công ty con
• Báo cáo nguồn vốn đầu tư
• Báo cáo chi tiết công ty cập
• Tình hình quyết toán giữa công ty mẹ và công ty con
22. Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty CP Phần mềm Phương Đông
xin chân thành cảm ơn Qúy khách
hàng đã quan tâm, lựa chọn và sử
dụng sản phẩm của chúng tôi!
Chúc Qúy khách hàng sức khỏe và
thành đạt!

HỖ TRỢ
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orientsoft.vn
Công ty CP Phần mềm Phương Đông
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Website: Orientsoft.vn
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www.orientsoft.vn

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
1.
2.

Tự in hóa đơn theo nghị định 51.
Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quản lý hóa đơn bằng mã vạch.
Cập nhật các Thông tư, Nghị định mới nhất về tài chính và thuế.
Tự động định khoản cho người dùng .
Bảo mật dữ liệu tuyệt đối cho người dùng.
Tốc độ xử lý dữ liệu nhanh
Đáp ứng tất cả các nghiệp vụ kế toán hiện hành
Hệ thống báo cáo quản trị đa dạng, phong phú, phân tích số liệu đa
chiều.
10. Kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược): Cho phép người sử dụng khi
đang xem báo cáo tổng hợp có thể xem được chi tiết các chứng từ phát
sinh tạo ra số liệu đó, cũng như có thể truy ngược về chứng từ gốc để
xem hoặc điều chỉnh nếu cần. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cán bộ

CHỨC NĂNG CHÍNH
1. Hệ thống các danh mục từ điển, tham số hệ thống
2. Quản lý hợp đồng,dự án,phương án kinh doanh
• Hợp đồng mua
• Hợp đồng bán
3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
• Lập và in ấn các phiếu thu, phiếu chi, tiền mặt, tiền gửi, tiền vay (VNĐ,
ngoại tệ)
• Cho phép nhập nhiều hóa đơn trên cùng một phiếu.
• Theo dõi số dư của từng tài khoản trong ngân hàng.
4. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
• Lập và in các phiếu bán hàng
• Theo dõi công nợ phải thu theo VND và nhiều ngoại tệ khác.
• Sổ chi tiết bán hàng
• Sổ theo dõi đối chiếu công nợ
5. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
• Lập và theo dõi phiếu mua hàng.
• Theo dõi công nợ phải thu theo VND và nhiều ngoại tệ khác
• Sổ theo dõi đối chiếu công nợ

6.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu báo cáo và tiện lợi cho
người sử dụng khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.
Bảo mật dữ liệu tuyệt đối: ACS+ cho phép phân quyền truy nhập chi tiết
đến từng chức năng và công việc.
Tự động sao lưu, phục hồi dữ liệu.
Kỹ thuật nhân bản số liệu.
Kết xuất dữ liệu báo cáo thuế dễ dàng: dễ dàng chuyển toàn bộ dữ
liệu báo cáo thuế từ phần mềm ACS+ vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
(HTKK)
Cho phép lọc, tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào.
Sử dụng tất cả các loại hình doanh nghiệp: Từ sản xuất công nghiệp,
thương mại, dịch vụ, xây dựng,vận tải, khai thác khoáng sản, xây dựng cơ
bản đến các doanh nghiệp xây lắp…
Dịch vụ hỗ trợ đa dạng

7.

8.

9.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kế toán kho hàng hóa
Lập các loại phiếu nhập xuất hàng hóa
Theo dõi tồn kho trên từng kho,sản phẩm
In thẻ kho
Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hóa.
Báo cáo theo nhóm,quy cách, loại hàng hóa
Kế toán kho vật tư
Lập và in các loại phiếu nhập xuất vật tư
Theo dõi tồn kho trên từng kho.
Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư.
Báo cáo theo nhóm,quy cách, loại vật tư
Kế toán kho thành phẩm
Lập các loại phiếu nhập xuất thành phẩm
Theo dõi tồn kho trên từng kho.
Lập thẻ kho
Báo cáo nhập xuất tồn kho thành phẩm.
Báo cáo theo nhóm,quy cách, loại
Kế toán tài sản cố định

•
•

10.

•
•
•
•

11.

12.

•
•
•

Theo dõi nguyên giá, khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của
từng tài sản.
Cho phép lập các phiếu tăng, giảm và phiếu đánh giá lại giá trị tài sản
cố định như sửa chữa, lắp đặt thêm...
Tự động trích khấu hao
Theo dõi TSCĐ theo nhóm,nguồn vốn,đối tượng sử dụng
Kế toán giá thành sản xuất
Tập hợp chi phí (Chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu và chi phí
sản xuất chung) của từng phân xưởng hay công trình.
Phân bổ chi phí nhân công và nguyên vật liệu theo phương pháp định
mức hoặc hệ số.
Tính giá thành cả những bán thành phẩm trung gian
Kế toán tổng hợp
Cho phép nhập và in tất cả các bút toán kết chuyển, điều chỉnh và
tổng hợp.
Kết chuyển, phân bổ chi phí.
Kế toán thuế: Thuế GTGT,Thuế TTĐB, Thuế tài nguyên, Thuế thu nhập,Thuế
Nhập khẩu,thuế xuất khẩu

13. Kế toán tài khoản ngoài bảng
14. Hệ thống sổ sách,báo cáo tài chính
• Sổ sách kế toán
•
Sổ cái, Sổ chi tiết,
•
Bảng cân đối tài khoản,
• Sổ chi tiết thanh toán người mua người bán
• Các sổ nhật ký.
• Báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước
• Bảng cân đối kế toán,
• Báo cáo kết quả SXKD,
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
• Thuyết minh báo cáo tài chính.
15. Hệ thống báo cáo kiểm kê
• Kiểm kê công nợ phải thu, phải trả
• Kiểm kê vật tư,hàng hóa
16. Quản lý nhân sự, Lao động, tiền lương
• Quản lý hồ sơ nhân viên
• Chấm công

