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GIỚI THIỆU CHUNG 

Công ty Oceansoft đã nghiên cứu và phát triển thành công phần mềm kế toán doanh nghiệp 

PUMA với những tính chất riêng biệt và đặc trưng của một con Báo sư tử (PUMA). 

PUMA - cái tên nói lên tất cả. 

P: Professtion: chuyên nghiệp. 

U: Utility: hữu dụng. 

M: Mobility: linh hoạt / Managing: quản lý. 

A: Accuracy: chính xác. 

 

PUMA là lựa chọn của “dân kế toán” chuyên nghiệp. Bởi nó là phần mềm hữu dụng với đầy đủ các 

chức năng phục vụ cho toàn bộ công việc của 1 kế toán. Kế toán có thể sử dụng phần mềm một 

cách linh hoạt. Dù bạn ở cơ quan hay ở nhà bạn vẫn có thể cập nhật được số liệu kế toán đã làm/ 

Phần mềm giúp cho cả kế toán và các cấp quản trị có thể quản lý tốt doanh nghiệp nhờ việc theo 

dõi được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp vào mọi thời điểm. Đặc biệt, làm việc với PUMA 

bạn sẽ cho ra được những báo cáo chính xác nhất.    

 

PUMA là phần mềm kế toán đóng gói được phát triển dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 

tiêu chuẩn và điều kiện của Thông tư số 103/2005/TT-BTC, ngày 24/11/2005; đáp ứng chế độ kế 

toán cho Doanh Nghiệp vừa và nhỏ theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/9/2006 

và chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/3/2006.  

 

PUMA được thiết kế với giao diện thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng, và đáp ứng tối đa nhu cầu 

quản lý kế toán của doanh nghiệp; cập nhật kịp thời các thay đổi mới nhất về chế độ kế toán và báo 

cáo thuế; hỗ trợ cả hai hình thức sổ kế toán: Nhật ký Chung và chứng từ ghi sổ. 
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CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN 
 

Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: 
- Lập và in ấn các phiếu thu chi tiền mặt, tiền gửi, phiếu thanh toán... 
- Theo dõi thu chi tồn quỹ, số dư ngân hàng. 

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả: 
- Theo dõi các hợp đồng, đơn hàng. 
- Lập và theo dõi công nợ các phiếu mua hàng. 
- Theo dõi công nợ theo nhiều ngoại tệ.  
- Bù trừ công nợ và theo dõi tuổi nợ của từng nhà cung cấp, hóa đơn mua hàng. 

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu: 
- Theo dõi các hợp đồng, đơn hàng. 
- Lập và theo dõi công nợ các hóa đơn bán hàng và theo dõi doanh thu. 
- Theo dõi công nợ theo nhiều ngoại tệ.  
- Bù trừ công nợ và theo dõi tuổi nợ của từng khách hàng, hóa đơn mua hàng. 

Kế toán kho vật tư hàng hóa: 
- Lập và in các loại phiếu nhập xuất hàng hóa vật tư thành phẩm. 
- Theo dõi tồn kho trên từng tài khoản, kho hàng. 

Kế toán tài sản cố định: 
- Theo dõi nguyên giá, khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản. 
- Theo dõi chi tiết về trang thiết bị đi kèm các tài sản. 
- Theo dõi tài sản thế chấp. 
- 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 và phân bổ khấu hao theo phương pháp cũng như đối tượng sử dụng do 

người dùng thiết lập. 
Kế toán thành phẩm và giá thành: 

- Tập hợp và phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau, phù hợp với nhiều mô hình sản 
xuất. 

- Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp: định mức, giản đơn. 
- Tự động hạch toán giá thành vào giá vốn hàng nhập kho trong kỳ. 

Kế toán tổng hợp: 
- Cho phép nhập và in tất cả các bút toán điều chỉnh và tổng hợp. 
- Cho phép khai báo và tự động kết chuyển chi phí, doanh thu cuối kỳ. 
- In các báo cáo tài chính và quản trị. 

 
Kết xuất ra excel dễ dàng. 
 
Liên kết với phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế. 
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CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ PHÔNG CHỮ 
 
 Cài đặt phần mềm: 
 Cho đĩa CD-ROM vào ổ đĩa, chờ cho phần mềm cài đặt tự khởi động. Nếu phần mềm không tự 
chạy thì thực hiện chạy file Setup.exe trên đĩa CD-ROM. Khi trên màn hình hiện thông báo về 
bản quyền chương trình hãy chọn nút <Có>. 
 

 
 
 Tiếp tục chọn đường dẫn cài đặt chương trình, tuy nhiên tốt nhất không nên thay đổi đường 
dẫn (để tiện cho sau này bảo hành, bảo trì phần mềm) mà chỉ bấm vào nút <Nhận> rồi chờ cho 
phần mềm thực hiện cài đặt xong. 
 

 
 

 
 Sau khi cài đặt xong sẽ có thông báo cài font để máy tính có thể nhận ra font chữ được sử dụng 
trong phần mềm. Bấm vào OK để tiến hành cài đặt.  
Trên màn hình Desktop của máy tính lúc này xuất hiện 2 biểu tượng : 1 biểu tượng dùng để 
chạy phần mềm và 1 biểu tượng dùng để cài đặt font chữ. Nếu khi cài đặt phần mềm chưa thực 
hiện cài đặt font chữ tự động thì người sử dụng có thể chạy chức năng này để cài đặt font chữ 
cho chương trình. 
Khi chạy phần mềm sẽ hiện ra cửa sổ Truy nhập vào phần mềm. 
 

 
Tên : A 
 Mật khẩu : không có. 
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Sau này kế toàn vào hệ thống đổi mật khẩu thì khi truy nhập sẽ phải điền mật khẩu như kế toán 
đã đổi. 

 Sau khi chọn đơn vị thực hiện và nhập tên truy cập, với lần chạy đầu tiên phần mềm yêu cầu 
chọn năm làm việc và tháng bắt đầu sử dụng: 

  

 Người sử dụng cần nhập vào năm tạo lập cơ sở dữ liệu và tháng bắt đầu làm việc của năm đó. 
Lúc này phần mềm Puma sẽ tạo lập các file dữ liệu cần thiết cho năm làm việc này của đơn vị 
mà bạn đã lựa chọn. Tiếp đó người sử dụng bấm “Nhận” để tiếp tục làm việc với phần mềm 
PUMA.
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CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KHI LẦN ĐẦU SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN DOANH 
NGHIỆP PUMA. 
 Lưu ý: Nên làm theo thứ tự các bước để quá trình sử dụng phần mềm được trơn tru, không 
gây khó khăn. 
1. Khai các báo tham số hệ thống 
2. Khai báo các danh mục  
 Trong phần Danh mục: 
 - Danh mục tài khoản 
 - Danh mục nhóm đối tượng 
 - Danh mục đối tượng công nợ  
 - Danh mục nhóm vật tư – hàng hóa 
 - Danh mục vật tư hàng hóa 
 - Danh mục khoản mục phí 
 - Danh mục vụ việc 
 - Danh mục dạng nhập xuất 
 - Danh mục kho hàng 
 - Danh mục bộ phận bán hàng 
 - Danh mục các loại tiền 
 - Danh mục chứng từ 
 - Danh mục sản phẩm- công trình 
Trong phần tài sản cố định: 
 - Danh mục nguồn vốn 
 - Danh mục lý do tăng giảm 
 - Danh mục bộ phận quản lý tài sản 
 - Danh mục nhóm tài sản 
Trong phần tổng hợp: 
 - Danh mục bút toán kết chuyển 
 - Danh mục bút toán phân bổ 
3. Vào số đầu kỳ và tồn kho 
Trong phần chứng từ tiền : 

- Cập nhật số dư đầu năm  
Trong phần chứng từ hàng : 
 - Cập nhật tồn kho đầu năm  
4. Cập nhật chứng từ 
 - Cập nhật chứng từ kế toán 
 - Cập nhật chứng từ vật tư 
 - Cập nhật danh mục tài sản cố định 
 
5. Tính giá trung bình vật tư 
 Tính giá trung bình tháng vật tư (nếu dùng giá trung bình). 
6. Lập sổ sách và báo cáo 
 Xem báo cáo và sổ sách theo yêu cầu. 
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THỰC HIỆN CÁC PHẦN HÀNH 

 Phần hệ thống: 
 Phân hệ này khai báo chức năng dùng chung của toàn hệ thống phần mềm. 
 

 

1, Chọn đơn vị cơ sở  
 Một phần mềm PUMA có thể dùng cho nhiều đơn vị. Việc khai báo tên các đơn vị dùng trong phần 
mềm do nhà sản xuất thực hiện.  
Chức năng Chọn đơn vị cơ sở giúp lựa chọn đơn vị cần làm việc và năm làm việc của đơn vị đó.  

 
 
 Tên của đơn vị được hiển thị ở thanh trên cùng của màn hình làm việc. 

 Với mỗi đơn vị, phải khai báo các thông số và tiện ích của hệ thống khác nhau.  
Việc chọn đơn vị cơ sở và năm làm việc chỉ áp dụng với trường hợp sử dụng phần mềm chung cho 
nhiều đơn vị. 

2, Khai báo các tham số hệ thống 
 Đây là nơi khai báo thông tin đơn vị và thiết lập các quy định chung cho toàn chương trình khi làm 
việc với chương trình đó. 
 Muốn thay đổi giá trị thông số nào chỉ cần chọn thông số đó rồi bấm phím F3.  
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 Thay đổi giá trị thông số theo hướng dẫn rồi bấm nút <nhận>.  
 Kết thúc khai báo thông số bấm <ESC>  
 

 
Giải thích thông tin : 

 Số quyết định chế độ kế toán: Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 
của Bộ Tài Chính. Giá trị này sẽ được xuất hiện trong các chứng từ theo đúng quy định. 
 Hình thức báo cáo: Khai báo theo hướng dẫn. 
 Số tháng/ kỳ chứng từ ghi sổ: Khai báo theo hướng dẫn. 
 Mã số thuế, họ tên kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị, kế toán, thủ quỹ: Khai báo các tham số 
này phục vụ cho việc in ấn chứng từ và báo cáo sau này. 
 Tài khoản thuế đầu vào, đầu ra ngầm định: Những chứng từ nào có thuế đầu ra hoặc đầu vào thì 
sẽ ngầm định luôn là 13311 và 33311 mà ta không cần phải nhập vào. 
 Sử dụng mã nhóm cấp 2, cấp 3 trong danh mục vật tư: Nếu chọn không sử dụng thì khi nhập 
chứng từ phần mềm sẽ tự động bỏ qua việc nhập này (Xem thêm phần Danh mục vật tư – hàng 
hóa). 
 Sử dụng chỉ tiêu bộ phận trong nhập chứng từ: Nếu chọn không sử dụng thì khi nhập chứng từ 
phần mềm sẽ tự động bỏ qua việc nhập mã bộ phận. 
 Sử dụng chỉ tiêu khoản mục phí trong nhập chứng từ: Nếu chọn không sử dụng thì khi nhập 
chứng từ phần mềm sẽ tự động bỏ qua việc nhập khoản mục phí. 
 Sử dụng chỉ tiêu sản phẩm trong nhập chứng từ: Nếu chọn không sử dụng thì khi nhập chứng từ 
phần mềm sẽ tự động bỏ qua việc nhập mã sản phẩm/ công trình. 
 Tính giá bình quân trường tiền ngoại tệ: Nếu chọn không sử dụng thì khi tính giá bình quân phần 
mềm sẽ không tính và cập nhật giá bình quân tiền ngoại tệ cho các chứng từ. 
 Số ký tự của chứng từ: Quy định số lượng ký tự khi khai báo số chứng từ. 
 Ví dụ: Khi ta gõ số chứng từ là 1 thì phần mềm sẽ tự động đổi lại là 001 – nếu số ký tự chứng từ là 
3. 
 Phương pháp tính khấu hao: Khai báo theo hướng dẫn.  
 Ví dụ: Nếu chọn tính khấu hao theo tỷ lệ thì khi khai báo TSCD tại phân hệ TSCD chỉ nhập tỷ lệ 
KH/tháng, không nhập số tháng KH và ngược lại. 
Mẫu hóa đơn cần in: Khai báo theo hướng dẫn. Chọn mẫu hóa đơn nội bộ khi in ra sẽ theo mẫu 
hóa đơn của công ty. Chọn in hóa đơn đỏ GTGT khi in ra sẽ theo mẫu hóa đơn GTGT. 
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3, Khai báo tháng bắt đầu làm việc 
 Khi bắt đầu sử dụng phần mềm người sử dụng phải khai báo tháng bắt đầu làm việc, khi nhập số 
dư đầu kỳ thì số dư đó là của tháng bắt đầu làm việc. 
 Bấm khai báo tháng bắt đầu làm việc phần mềm sẽ hiển thị bảng chọn tháng, chọn tháng bắt đầu 
làm việc. 

 

4, Tạo năm làm việc mới 
 Chức năng này cho phép tạo năm làm việc mới để bắt đầu một năm tài chính tiếp theo. (Dùng khi  
kết thúc một năm làm việc cần tạo năm làm việc tiếp theo). 
Bấm <Tạo năm làm việc mới>, Phần mềm hiển thị bảng hỏi đáp tạo năm làm việc kế tiếp. Bấm 
<Có>. 
 Chú ý: Khi chưa kết thúc năm làm việc hiện tại không nên tạo năm làm việc mới. Vì khi tạo năm làm 
việc mới thì hệ thống các danh mục của năm làm việc cũ sẽ được chuyển hết sang năm làm việc 
mới.  
 Nếu chưa kết thúc năm làm việc hiện tại mà đã tạo năm làm việc mới thì tất cả phần thêm vào 
danh mục sau khi tạo năm làm việc mới sẽ không được chuyển sang năm làm việc mới. Như vậy, 
khi sang làm việc với năm làm việc mới phải nhập lại những phần thêm vào danh mục sau này. 
 Vì vậy nếu để hết năm làm việc hiện tại rồi tạo năm làm việc mới thì toàn bộ danh mục sẽ được 
chuyển sang năm mới mà không phải nhập lại nữa. 
 

. 

5, Chọn năm làm việc 
 Khi đã sử dụng phần mềm làm việc nhiều năm. Chức năng này cho phép ta lựa chọn năm cần làm 
việc để xem lại số liệu của từng năm. (Số liệu của mỗi năm là độc lập nhau). 
 Bấm <chọn năm làm việc>, Phần mềm hiển thị bảng chọn năm làm việc. Chọn năm rồi bấm <Có>.  
 



11 

 
 
 Chú ý: Để biết ta đang làm việc ở năm nào thì ta nhìn vào phần trên cùng của màn hình làm việc sẽ 
hiển thị năm đang làm việc. 

6, Chuyển số dư sang năm sau 
 Sau khi đã quyết toán 12 tháng của năm cũ và đã “tạo năm làm việc mới”. Chức năng này sẽ thực 
hiện việc chuyển toàn bộ số dư và tồn kho ngày 31/12 của năm cũ thành số dư đầu năm ngày 
01/01 của năm mới. 
Bấm <Chuyển số dư sang năm sau>, Phầm nềm xuất hiện bảng hỏi đáp. Bấm <Có>. 
 

 

7, Khóa dữ liệu 
 Đây chính là bước khóa sổ kế toán. Sau khi đã quyết toán đến tháng nào, ta thực hiện khóa sổ đến 
tháng đó để tránh việc sửa hoặc xóa nhầm chứng từ của tháng trước gây nhầm lẫn số liệu đã quyết 
toán. 
Bấm <Khóa dữ liệu>, Phầm mềm hiển thị bảng chọn tháng. Chọn tháng muốn khóa. Bấm <Nhận>. 

 
 Nếu đã khóa sổ tháng nào đó mà ta muốn sửa lại số liệu thì ta vẫn có thể thực hiện được bằng 
cách: vào phần khóa dữ liệu, chọn tháng khóa dữ liệu là 1 tháng bất kỳ nằm trong khoảng từ tháng 
0 đến tháng trước tháng cần sửa để khóa. Thực hiện sửa số liệu rồi quay lại động tác khóa dữ liệu 
của tháng. 
 Ví dụ: Đã khóa dữ liệu của tháng 6 và tiếp tục làm việc sang tháng 7. Muốn sửa lại số liệu của tháng 
6 ta làm như sau:  
 Vào mục <Khóa dữ liệu>. Chọn 1 tháng bất kỳ từ tháng 0 đến tháng 5. Bấm <Nhận> để thực hiện 
việc sửa số liệu. 
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 Sau khi sửa số liệu xong, vào mục  <Khóa dữ liệu>, Chọn tháng 6. Bấm <Nhận>. 
 Như vậy việc sửa số liệu trong tháng 6 đã hoàn thành và số liệu của tháng 6 tiếp tục được khóa. 

8, Dọn dẹp số liệu và Reindex 
 Khi đang sử dụng phần mềm gặp sự cố như mất điện hay bị tắt máy đột ngột, khi vào lại phần 
mềm để sử dụng sẽ dễ bị lỗi, để khắc phục tình trạng này ta chọn dọn dẹp số liệu và Reindex phần 
mềm sẽ tự sửa lỗi sau đó làm việc bình thường. 
 Bấm <dọn dẹp số liệu và Reindex>. Phần mềm hiển thị bảng hỏi đáp. Bấm <Có>. 
 

 

9, Quản lý người sử dụng 
 Nếu người sử dụng đăng nhập với user là Supervisor thì sẽ có quyền thêm mới, sửa hoặc xóa tài 
khoản cuả người sử dụng cấp thấp hơn. 
 Nếu người sử dụng đăng nhập với user bình thường thì chỉ có thể thay đổi mật khẩu để tránh 
người lạ sử dụng phần mềm.  
Phím Insert: Thêm một người sử dụng mới. 
Phím Delete: Xóa một người sử dụng. 
Phím Enter: Sửa thông tin một người sử dụng. 
 

 
 Đổi mật khẩu: 
 Bấm phím F2 để thay đổi mật khẩu.  
 

 

10, Sao chép dữ liệu  
 Chức năng này sẽ sao chép số liệu ra ổ cứng hoặc USB nhằm mục đích bảo lưu số liệu hoặc copy số 
liệu từ máy này sang máy khác tránh trường hợp máy tính bị hỏng sẽ bị mất hết số liệu. 
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Bước 1: Chọn ổ để lưu trữ dữ liệu. 
Bước 2: Chọn thư mục lưu trữ rồi bấm <Select>. 

11, Phục hồi  dữ liệu 
 Sau khi đã thực hiện chức năng “sao chép dữ liệu”. Muốn phục hồi dữ liệu thì ta thực hiện chức 
năng này và chọn đến đúng thư mục chứa file dữ liệu trong ổ cứng hoặc USB mà ta đã sao chép dữ 
liệu và bấm <OK>. File dữ liệu sẽ có tên: SLngày/thang/nam thể hiện ngày lưu số liệu. 
 Ví dụ: Trong hình là file số liệu sl220710 thể hiện là lưu ngày 22 tháng 07 năm 2010. 
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 Phân hệ danh mục: 
 Chức năng: Khai báo các danh mục mà Công ty sẽ sử dụng trong quá trình cập nhật chứng từ. 
 

 
  
Khi khai báo hệ thống các danh mục trong chương trình sử dụng hệ thống các phím trên bàn 
phím như sau: 
F2:  Thêm mục mới. 
F3:  Sửa một mục hiện thời con trỏ đang đứng. 
F8:  Xóa một mục mà con trỏ đang đứng.  
 
Hoặc sử dụng các nút trên thanh menu: 
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1, Danh mục tài khoản 
Danh mục tài khoản dùng để khai báo hệ thống các tài khoản sẽ được sử dụng trong chương trình. 
 

 
 
Giải thích các thông tin: 
Số TK: Nhập số tài khoản cần thêm. 
Tên TK: Nhập tên tài khoản tương tứng với số TK. 
Loại tài khoản: Khai báo tài khoản thuộc loại nào 
 T - Tài khoản tổng hợp, là tài khoản còn có các tài khoản con. 

C - Tài khoản chi tiết, là tài khoản không còn tài khoản con cấp dưới nào khác. 
Ví dụ: Tài khoản "111" là tài khoản tổng hợp. Lúc đó "Loại tài khoản" sẽ là "T" vì dưới nó còn có 02 
tài khoản con đó là "1111" và "1112". Còn tài khoản "1112" và "1111" sẽ có "Loại tài khoản " là “C” 
vì nó không có tài khoản cấp dưới nào khác. 
Tài khoản mẹ: Là tài khoản bậc trên của các tài khoản con.  
Ví dụ: Với tài khoản "111" thì sẽ không có tài khoản mẹ vì trên nó không có tài khoản nào khác. Còn 
đối với tài khoản "1111" và tài khoản "1112" sẽ có tài khoản mẹ là "111" vì tài khoản trên nó là tài 
khoản "111". 
Tài khoản chi tiết công nợ: Với các tài khoản có theo dõi chi tiết các đối tượng công nợ thì khai báo 
Tk chi tiết công nợ là "C" còn nếu không thì khai báo là "K". 
Tài khoản khoản mục: Với 2 giá trị "C" và "K" tương ứng là tài khoản có theo dõi chi tiết khoản mục  
phí hay không.  
Tài khoản ngoại bảng: Với các tài khoản là tài khoản ngoài bảng thì khai báo là "C" còn nếu là tài 
khoản trong bảng thì khai báo là "K". 

2, Danh mục Nhóm đối tượng 
Dùng để khai báo các nhóm đối tượng công nợ như các cán bộ trong công ty, những người mua 
hàng, nhà cung cấp, các đơn vị có theo dõi chi tiết công nợ, các đối tượng tạm ứng, các đơn vị 
thành viên... 
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Giải thích các thông tin về đối tượng: 
Mã nhóm đối tượng: Gồm tối đa 10 ký tự. Mã nhóm đối tượng không được phép trùng nhau và 
không được phép lồng nhau.  
Ví dụ: ABC và ABCD là hai mã đối tượng lồng nhau. 
Tên nhóm đối tượng: Khai báo tên của nhóm đối tượng 

3, Danh mục đối tượng công nợ 
 Dùng để khai báo các đối tượng công nợ như là người mua, người bán, khách hàng, các đơn vị có 
theo dõi chi tiết công nợ, các đối tượng tạm ứng, các đơn vị thành viên... 
 

 
 
 Giải thích các thông tin: 
 Thuộc nhóm đối tượng: Khai báo mã của nhóm đối tượng chứa đối tượng cần khai báo. (Mã của 
nhóm đối tượng này đã được khai báo trong “danh mục Nhóm đối tượng”. (Nếu không nhớ mã 
nhóm đối tượng, ta bấm Enter sẽ hiện ra danh mục nhóm đối tượng, sau đó chọn đúng nhóm cần 
khai báo rồi bấm ENTER để chọn).  
 Mã đối tượng: Gồm tối đa 10 ký tự. Mã đối tượng không được phép trùng nhau và không được 
phép lồng nhau.  
 Tên đối tượng: Gồm tối đa 48 ký tự. Khai báo tên của đối tượng 
 Địa chỉ: Khai báo địa chỉ của đối tượng. 
Số tài khoản: Khai báo số tài khoản của đối tượng, không có thì bỏ qua. 
Ngân hàng/KB: Khai báo ngân hàng hoặc kho bạc mà đối tượng sử dụng, không có thì bỏ qua. 
Mã số thuế: Khai báo mã số thuế của đối tượng, không có thì bỏ qua. 

4, Danh mục nhóm vật tư-hàng hóa 
 Dùng để phân chia hàng hóa, vật tư - công cụ theo các cách phân nhóm khác nhau. Tối đa hàng 
hóa – vật tư được sử dụng 3 cách phân nhóm. 
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Giải thích thông tin: 
Mã nhóm: 03 ký tự.  
Tên nhóm: Khai báo tên của nhóm vật tư. 
Kiểu phân nhóm: 1,2,3 tương ứng với phân nhóm theo cách 1, 2, 3. 
Ví dụ: Công ty kinh doanh máy tính có hàng hóa là các loại máy tính ta chia nhóm như sau: 
 

 
  
 Kiểu phân nhóm thứ nhất là phân nhóm theo loại máy tính: Để bàn hoặc xách tay. 
 Kiểu phân nhóm thứ hai là phân nhóm theo hàng trong nước hay hàng nhập khẩu. 
 Kiểu phân nhóm thứ ba là phân nhóm theo loại máy nguyên chiếc hay lắp ráp. 
 Ưu điểm của việc phân nhóm này là việc tổng hợp báo cáo số liệu về hàng hóa – vật tư có thể tổng 
hợp theo nhiều cách khách nhau: Tổng hợp theo kiểu 1, theo kiểu 2, theo kiểu 3, kết hợp các kiểu 
phân nhóm với nhau… 
 Người dùng có thể sử dụng hoặc không sử dụng việc phân nhóm cách 2, cách 3 hoặc cả cách 2 và 
cách 3 như đã khai báo ở phần hệ thống.  

5, Danh mục vật tư hàng hóa 
 Danh mục vật tư dùng để khai báo chi tiết hàng hóa, vật tư và sản phẩm. 
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 Giải thích thông tin cập nhật: 
 Mã vật tư: 03 ký tự. 3 ô đầu mã vật tư được ghi theo nhóm vật tư đã khai báo ở danh mục nhóm 
vật tư – hàng hóa. Ô cuối cùng ghi mã vật tư – hàng hóa. 
 Lưu ý: Mã vật tư hàng hóa không được ghi trùng nhau cả 4 ô. 
Khai báo mã vật tư chú ý ghi theo mã qui định sao cho dễ nhớ, tiện cho việc nhập chứng từ sau này. 
Tên vật tư: Khai báo tên của vật tư hàng hóa tương ứng. 
Đơn vị tính: Khai báo đơn vị tính của vật tư hàng hóa. 
Quy cách, đặc tính kỹ thuật: Là những ghi chú riêng về quy cách và đặc tính kỹ thuật của vật tư 
hàng hóa. 
TK kho, Giá vốn, Doanh thu, Hàng bán trả lại, Thuế đầu vào, Thuế đầu ra: Được khai báo cụ thể 
cho từng mặt hàng. Các chứng từ phát sinh sau này của hàng hóa - vật tư  sẽ tự động định khoản 
theo các tài khoản này. 
Giá mua nguyên tệ và giá bán nguyên tệ: Có thể khai báo hoặc không cần khai báo. Khi cập nhật 
chứng từ hàng hóa – vật tư, giá mua và giá bán gần nhất sẽ tự động cập nhật vào từng hàng hóa 
vật tư. 
Thành phẩm: - Chọn 1 là thành phẩm. 
                       - Chọn 0 là không phải thành phẩm. 
Lưu ý: Khi chọn <1- Là thành phẩm> thì vật tư này sẽ tự động được đẩy sang “danh mục sản 
phẩm/công trình”, khi sang danh mục sản phẩm/ công trình sẽ không phải nhập lại thành phẩm 
này nữa. 
 Khi chọn <1- Là thành phẩm> thì ô cuối cùng (mã vật tư) không được giống nhau. Lý do là khi chọn 
hàng hóa là thành phẩm thì phần mềm sẽ tự động chuyển hàng hóa này sang danh mục Sản 
phẩm/Công trình và lấy ô cuối cùng (mã vật tư) làm mã thành phẩm. Vì vậy nếu các mã vật tư trùng 
nhau sẽ dẫn đến mã thành phẩm trùng nhau, gây lẫn lộn danh mục thành phẩm (Trường hợp trùng 
mã phần mềm sẽ cảnh báo người sử dụng).  

6, Danh mục khoản mục phí 
Dùng để khai báo các khoản mục chi phí. 
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Giải thích các thông tin: 
Mã khoản mục: 03 ký tự. 
Tên khoản mục: Khai báo tên khoản mục. 

7, Danh mục vụ việc 
Dùng để khai báo các hoạt động của đơn vị: như hợp đồng, khế ước, công trình…. 
 

 
 
 Giải thích các thông tin: 
 Mã vụ việc: 10 ký tự, các mã không trùng và không lồng vào nhau. 
 Tên vụ việc: Khai báo tên vụ việc tương ứng. 

8, Danh mục dạng nhập xuất 
 Dùng để khai báo các dạng nhập/xuất mà công ty có sử dụng. Nói cách khác là định nghĩa các dạng 
nhập xuất có thể có của đơn vị. Khi cập nhật chứng từ hàng hóa vật tư người sử dụng không cần 
thực hiện các thao tác định khoản mà phần mềm sẽ tự động định khoản. 
Ví dụ: Khi cập nhật hóa đơn bán hàng, ta điền dạng nhập xuất là B131 - Bán hàng công nợ, thì phần 
mềm sẽ biết tài khoản đối ứng là 131. 
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 Giải thích các thông tin:  
 Mã dạng nhập xuất: 10 ký tự, thường ký hiệu theo tên gọi nghiệp vụ và tài khoản liên quan đến 
nghiệp vụ.  
 Tên dạng nhập xuất: Khai báo tên dạng nhập xuất. 
 Tài khoản đối ứng: Khai báo tài khoản đối ứng tương ứng với dạng nhập xuất. 
 Ví dụ: Dạng nhập xuất có mã là B131 - bán hàng công nợ, thì tài khoản đối ứng là 131. 
 Mã chứng từ: Khai báo mã chứng từ phù hợp với dạng nhập xuất. Khi ta khai báo mã chứng từ nào 
thì dạng nhập xuất này chỉ sử dụng cho loại chứng từ đó.  
Ví dụ: Trong hình mã chứng từ là HDV là hóa đơn bán hàng. Thì dạng nhập xuất: hóa đơn bán hàng 
công nợ chỉ sử dụng được cho hóa đơn bán hàng chứ không sử dụng được cho chứng từ khác (Mã 
chứng từ đã được khai báo trong danh mục chứng từ. Nếu không nhớ mã chứng từ, ta bấm Enter 
sẽ hiện ra danh mục chứng từ, sau đó chọn đúng mã chứng từ cần khai báo).  

9, Danh mục kho hàng 
Dùng để khai báo các kho hàng công ty sử dụng. 
 

 
 
 Giải thích các thông tin: 
 Mã kho hàng: có 03 ký tự. 
 Tên kho hàng: Khai báo tên kho hàng. 

10, Danh mục bộ phận bán hàng 
 Dùng để khai báo từng bộ phận bán hàng. 
 

 
 
Giải thích các thông tin:  
Mã bộ phận bán hàng: có 03 ký tự. 
Tên bộ phận bán hàng: Khai báo tên bộ phận bán hàng. 

11, Danh mục các loại tiền 
Khai báo các loại tiền và tỉ giá các loại tiền đó so với VND. 
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 Giải thích các thông tin:  
 Loại tiền: Khai báo mã loại tiền. 
 Tên: Khai báo tên loại tiền. 
 Tỷ giá: Khai báo tỷ giá loại tiền đó so với tiền VND. 
 Ghi chú: Tỷ giá của mỗi loại tiền sẽ được tự động cập nhật bằng tỷ giá của loại tiền đó trong nghiệp 
vụ phát sinh gần nhất. 

12, Danh mục chứng từ 
 Khai báo các loại chứng từ dùng trong kinh doanh.  
 Chú ý: Ta chỉ có thể sửa mà không thể thêm mới loại chứng từ. 
 Tk nợ: Khai báo tài khoản nợ ngầm định khi nhập chứng từ liên quan đến mã chứng từ hiện thời. 
 TK có:  Khai báo tài khoản có ngầm định khi nhập chứng từ liên quan đến mã chứng từ hiện thời. 
 Tiêu đề in phiếu: Đây là tiêu đề được in ra khi người sử dụng in chứng từ tương ứng. 
 Số liên trên mẫu: Với các chứng từ tiền (không áp dụng với chứng từ hàng) nếu chọn 1 khi in chứng 
từ sẽ in ra mẫu phiếu 1 liên, nếu để là 0 sẽ ngần định in ra mẫu phiếu 2 liên. Các chứng từ hàng để 
ngầm định là 0 vì các chứng từ hàng chỉ duy nhất mẫu 1 liên. 
 

 
 
Người sử dụng cũng có thể bấm vào nút “Sửa mẫu” để hiệu chỉnh mẫu phiếu sẽ in ra. 

13, Danh mục mức thuế VAT 
 Danh mục này khai báo các cách tính thuế VAT với các mức thuế khác nhau.  
 



22 

 
 
 Giải thích thông tin: 
Mã thuế vat: Khai báo mã thuế với tối đa 3 ký tự.  
Chú ý: Khai báo mã số sao cho dễ nhớ để hỗ trợ cho việc cập nhật số liệu hàng và tiền trong quá 
trình làm việc. 
Tên thuế VAT: Khai báo tên loại thuế VAT. 
Mức thuế VAT: Khai báo mức thuế. 
Tính thuế ngược: Lựa chọn cách tính thuế ngược hay xuôi theo hướng dẫn.  
Trong đó: - Tính xuôi là trong giá chưa bao gồm VAT.  
                - Tính ngược là giá đã bao gồm VAT. 

14, Danh mục sản phẩm/Công trình 
 Danh mục này khai báo thành phẩm trong sản xuất, các công trình trong xây dựng. 
Chú ý: Trong danh mục này chỉ phải khai báo các công trình. Thêm, sửa, xóa theo hướng dẫn.  
 Thành phẩm đã được khai báo trong danh mục hàng hóa vật tư. Muốn sửa hay xóa những thành 
phẩm này thì phải vào danh mục hàng hóa vật tư để sửa hoặc xóa. (Khai báo thành phẩm trong 
danh mục hàng hóa vật tư phải khai báo đầy đủ các nhóm và mã thành phẩm trong các nhóm phải 
khác nhau, không được trùng nhau như mã hàng hóa vật tư thông thường). 
 

 
 
Giải thích thông tin: 
Mã công trình: 03 ký tự. 
Tên công trình: khai báo tên công trình tương ứng. 
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Phân hệ chứng từ tiền 
Phần hệ này có chức năng cập nhật số dư đầu năm của các tài khoản, cập nhật các chứng từ phát 
sinh hàng ngày và theo dõi sổ sách báo cáo tiền. 
 

 

1, Cập nhật số dư đầu tài khoản 
Khai báo số dư đầu các tài khoản cũng sử dụng các phím F2, F3, F8 và các nút trên thanh công cụ 
như khi khai báo các danh mục. 

 

 
 
Giải thích thông tin: 
Tài khoản: Tài khoản nào có số dư đầu kỳ thì nhập vào. 
 Lưu ý: Chỉ nhập số dư các tài khoản chi tiết (có loại tài khoản là “C” – Xem khai báo danh mục tài 
khoản). 
Mã đối tượng:  Những tài khoản liên quan đến công nợ như TK 131, 331, 141… thì phải nhập cả mã 
đối tượng để theo dõi chi tiết công nợ theo từng đối tượng. Nếu không nhớ mã đối tượng có thể 
bấm phím enter chương trình sẽ hiện ra danh mục đối tượng để chọn đối tượng tương ứng. Nếu 
chưa có đối tượng trong danh mục có thể bấm phím F2 để thêm đối tượng mới. 
Dư nợ NT, Dư có NT: tài khoản có số dư bên nào thì ta nhập số tiền ngoại tệ tương ứng vào bên đó. 
Dư nợ VND, Dư có VND: tài khoản có số dư bên nào thì ta nhập số tiền VND tương ứng vào bên đó. 
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Chú ý: Sau khi đã cập nhật xong số dư đầu năm, để biết số dư bên có và bên nợ có bằng nhau hay 
không, lần lượt chọn vào cột dư nợ bấm vào nút “∑” trên thanh menu để xem tổng tiền dư bên nợ, 
chọn vào cột dư có bấm vào nút “∑” trên menu để xem tổng tiền số dư bên có. Như trong hình phía 
dưới. 
 

 

2, Cập nhật chứng từ tiền 
Dùng để cập nhật các chứng từ phát sinh hàng ngày của công ty. Tất cả các chứng từ tiền (không 
phát sinh hàng hóa, vật tư quản lý tồn kho) đều được cập nhật chung tại đây. 
 

 
 
Giải thích các thông tin: 
Bấm ô Mới để bắt đầu cập nhật chứng từ mới. 
Tiếp để cập nhật thêm bút toán trong một chứng từ. 
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Xem để lựa chọn xem những chứng từ vừa cập nhật. 
Tìm để tìm lại những chứng từ đã cập nhật, khi tìm thấy chứng từ cầm tìm ấn Enter, chứng từ đó 
xuất hiện trên màn hình làm việc. 
Sửa để thay đổi các thông tin của chứng từ đang hiện trên màn hình. 
Lưu để hoàn thành việc cập nhật chứng từ. 
In phiếu để in các chứng từ (Xem hướng dẫn in chứng từ ở phần sau). 
Xóa để xóa bút toán (Chứng từ hiện thời). 

: để chuyển đến bút toán (chứng từ) trước hoặc sau. 
Mã chứng từ: Chọn 1 mã trong danh mục chứng từ bằng cách: để con trỏ chuột vào ô, ấn Enter, 
danh mục chứng từ hiện ra, chọn 1 loại chứng từ phù hợp.  
Ngày chứng từ: là ngày lập chứng từ. 
Số chứng từ: số chứng từ nội bộ. Phần mềm tự động cập nhật số chứng từ bằng số chứng từ mới 
nhất có cung mã chứng từ cộng 1. Người sử dụng có thể điều chỉnh mã chứng từ cho phù hợp. 
Số chứng từ ghi sổ: nếu Công ty sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ sẽ phải nhập vào số CTGS. 
Ngày chứng từ ghi sổ: nếu Công ty sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ (CTGS) thì phần mềm sẽ tự 
động điền ngày CTGS sẽ là ngày cuối của kỳ CTGS mà công ty đã khai báo ở phần hệ thống.  
Ví dụ: Nếu một kỳ của công ty là 3 tháng và ngày chứng từ phát sinh trong quí 1 thì ngày CTGS sẽ là 
ngày 31/3, nếu một kỳ của công ty là 6 tháng thì ngày CTGS sẽ là ngày 30/6. 
Số chứng từ VAT: số chứng từ ghi trong hóa đơn VAT. 
Ngày chứng từ VAT: ngày ghi trong hóa đơn VAT. 
Số seri: số seri ghi trong hóa đơn VAT. 
Nội dung chứng từ: Khai báo nội dung chứng từ. 
Đối tượng công nợ: Chọn đối tượng công nợ đã ghi trong danh mục đối tượng công nợ bằng cách: 
để trỏ chuột vào ô trống, đánh mã đối tượng công nợ. (nếu không nhớ gõ một phím bất kỳ và  bấm 
Enter, danh mục đối tượng công nợ hiện ra, chọn đối tượng công nợ phù hợp). 
Địa chỉ: đia chỉ của đối tượng công nợ, xuất hiện cùng đối tượng công nợ. 
Người giao dịch: Tên người trực tiếp liên quan đến vụ việc. 
Ví dụ: Hóa đơn thu tiền điện thoại thì người trực tiếp đi thu tiền sẽ là người giao dịch. Công nợ (nếu 
có) liên quan đến chứng từ sẽ tính cho đối tượng công nợ mà không tính cho người giao dịch. 
Bộ phận bán hàng: nhập mã bộ phận bán hàng. Nếu không nhớ mã gõ một ký tự bất kỳ và bấm 
Enter, danh mục bộ phận bán hàng hiện ra, chọn bộ phận bán hàng phù hợp. Nếu để trống phần 
mềm cho phép bỏ qua. 
Mã SP/Ctrình: Chứng từ có liên quan đến sản phẩm, công trình nào thì nhập mã của sản phẩm, 
công trình đó. Nếu không nhớ mã, gõ một phím bất kỳ và bấm Enter, danh mục SP/Ctrình hiện ra, 
chọn SP/Ctrình phù hợp. Nếu để trống phần mềm cho phép bỏ qua. 
Vụ việc: Nhập mã vụ việc liên quan. Nếu không nhớ mã gõ một ký tự bất kỳ và bấm Enter, danh 
mục vụ việc hiện ra, chọn vụ việc phù hợp. Nếu để trống phần mềm cho phép bỏ qua. 
Tài khoản nợ: Nhập tài khoản nợ phù hợp (nếu không nhớ số tài khoản, gõ một ký tự bất kỳ và bấm  
Enter, danh mục tài khoản hiện ra, chọn tài khoản phù hợp), có thể gõ 1 số ký tự gần giống nhất với 
tài khoản cần dùng, danh mục TK sẽ hiện ra đến vị trí tài khoản gần giống nhất với tài khoản bạn 
vừa gõ vào. 
Tài khoản có: nhập tài khoản có phù hợp (nếu không nhớ số tài khoản, gõ một ký tự bất kỳ và bấm  
Enter, danh mục tài khoản hiện ra, chọn tài khoản phù hợp). 
Loại tiền: nhập loại tiền giao dịch. Nếu là VND, tỷ giá là 1.00. Nếu là tiền ngoại tệ, tỷ giá tự động 
nhận tỷ giá đã khai báo ở danh mục các loại tiền. Người sử dụng có thể thay đổi tỷ giá cho mỗi 
chứng từ. 
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Loại VAT: chọn cách tính VAT bằng cách đưa trỏ chuột vào ô trống, gõ một phím bất kỳ và ấn Enter, 
danh sách các cách tính VAT xuất hiện, chọn cách tính VAT phù hợp. Nếu không phát sinh Vat có 
thể bỏ trống ô Loại VAT. 
Khoản mục phí: Nhập mã khoản mục phí (nếu không nhớ mã gõ một ký tự bất kỳ và bấm Enter, 
danh mục khoản mục phí hiện ra, chọn khoản mục phí phù hợp). 
Nội dung bút toán: Nếu còn trống, nội dung bút toán được gán bằng nội dung chứng từ. Trong 
trường hợp có nhiều bút toán trên cùng 1 chứng từ với các nội dung khác nhau, người sử dụng cần 
gõ vào nội dung của từng bút toán tương ứng. 
Tiền gốc: Điền số tiền gốc của chứng từ. Nếu là VND thì tiền gốc là tiền VND, nếu loại tiền khác VND 
thì tiền gốc là tiền nguyên tệ của loại tiền được lựa chọn. 
Tiền NT (tiền ngoại tệ): Phầm mềm tự động hiện số tiền ngoại tệ nếu loại tiền khác VND và bằng 0 
nếu loại tiền phát sinh là VND. 
Tiền VND: Phầm mềm tự động chuyển đổi số tiền NT sang tiền VND theo tỷ giá được cập nhật.  
 
Lưu ý: Trong trường hợp chứng từ có phát sinh thuế VAT, sau khi nhập số tiền một màn hình chi 
tiết định khoản thuế VAT sẽ hiện lên như sau: 
 

 
 
Người sử dụng cần cập nhật các thông tin cần thiết phục vụ cho việc lập báo cáo thuế VAT sau này. 
Sau khi cập nhật xong bấm « Nhận «  để quay về màn hình nhập chứng từ chính. 
Hướng dẫn in chứng từ: Khi bấm vào nút  «In phiếu »  một danh sách các chứng từ vừa cập nhật 
mới hoặc kết quả lọc chứng từ sẽ hiện lên. Người sử dụng có thể lựa chọn/hủy chọn các chứng từ 
cần in bằng cách bấm phím khoảng trống (SpaceBar)  hoặc có thể lựa chọn/hủy chọn tất cả bằng 
Ctrl+A hoặc Ctrl+U. Sau khi lựa chọn cột TAG sẽ đánh dấu sao (*) với các chứng từ được lựa chọn 
in. Người sử dụng gõ số lượng chứng từ gốc tương ứng với các chứng từ cần in vào cột «  
Sl_Ctu_Goc ». 

Tiếp theo bấm F7 hoặc Nút  trên thanh cộng cụ của phần mềm để in các chứng từ. 

3, Sổ sách báo cáo 
Xem sổ sách, báo cáo chứng từ tiền bằng cách bấm vào các mục cần xem. Bảng làm việc hiện ra, 
điền vào ô trống các thông tin cần tìm kiếm để lọc những yêu cầu báo cáo cần xem.  
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Ví dụ <bảng kê chứng từ> 
 

 
 
Giải thích thông tin: 
 Muốn theo dõi theo những chỉ tiêu nào thì nhập vào những chỉ tiêu đó.  
 Ví dụ : Muốn theo dõi tiền mặt thì tại ô “tài khoản” ta nhập vào “1111”. Muốn theo dõi theo đối 
tượng thì tại ô “đối tượng” nhập mã đối tượng tương ứng. Còn muốn xem tất cả thì chỉ cần nhập 
từ ngày đến ngày để xem theo ngày. 

Lưu ý: Trong khi đang nhập chứng từ người sử dụng vẫn có thể lên các sổ sách báo cáo để 

kiểm tra, đối chiếu bằng cách bấm vào nút  trên thanh công cụ. Khi đó danh sách các sổ 
sách, báo cáo sẽ hiện lên để người sử dụng có thể lựa chọn. Sau khi hoàn tất quá trình lên sổ 
sách báo cáo phần mềm sẽ quay về phần nhập số liệu để tiếp tục làm việc. 
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Phân hệ chứng từ hàng 
Phân hệ này có chức năng cập nhật chứng từ hàng hóa phát sinh hằng ngày như: phiếu xuất kho, 
phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng,...; khai báo các chứng từ VAT khác trong trường hợp liệt kê các 
hóa đơn thuế VAT dùng cho việc theo dõi thuế; khai báo tồn kho đầu kỳ; tính giá trung bình hàng 
tồn kho theo tháng và các báo cáo về hàng hóa vật tư. 
 

 
 

1, Cập nhật tồn đầu  
Cho biết thông tin về vật tư, hàng hóa tồn đầu kỳ.  
 

 
 
 Giải thích thông tin: 
Mã kho: nhập thông tin về mã kho. 
Mã vật tư: nhập thông tin theo từng cách phân nhóm của mã vật tư – hàng hóa. Bạn có thể lọc các 
thông tin cần tìm kiếm theo ý muốn bằng cách nhập một hay nhiều nhóm của vật tư hàng hóa. 
Ví dụ: Muốn xem tồn đầu kỳ của toàn bộ vật tư hàng hóa ta không nhập thông tin vào các ô trống; 
muốn xem tồn đầu kỳ của toàn bộ vật tư hàng hóa của kho máy tính để bàn, nhập K01 vào mã kho, 
bấm <Nhận> ; muốn xem tồn đầu kỳ của vật tư hàng hóa theo mã vật tư được phân theo cách 2, 
điền mã nhóm vào ô trống thứ 2 của mã vật tư, bấm <Nhận>. 
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Việc cập nhật tồn đầu vật tư hàng hóa cũng sử dụng các phím F2, F3, F8 và các nút Mới, Sửa, Xóa 
trên thanh công cụ. 
 

 
  
 Các thông tin trên màn hình nhập thể hiện: 
Mã kho:  Hàng tồn tại kho nào 
Mã vật tư: Mã hàng tồn là mã hàng nào 
Tồn đầu: Số lượng tồn của mặt hàng 
Dư dầu NT: Giá trị hàng tồn bằng ngoại tệ 
Dư đầu: Giá trị hàng tồn bằng VND 

2, Chứng từ nhập/ xuất 
 Đây là chức năng cập nhật các chứng từ phát sinh liên quan đến hàng hóa, vật tư.  
 Bao gồm các chứng từ: Hóa đơn bán hàng, phiếu nhập hàng bán trả lại, phiếu nhập điều chuyển 
kho, phiếu nhập kho, phiếu xuất mua hàng trả lại, phiếu xuất điều chuyển kho, phiếu xuất kho... 
 Giải thích thông tin: 
Bấm ô Mới để bắt đầu cập nhật chứng từ. 
Tiếp để cập nhật thêm nội dung chứng từ. 
Xem để lựa chọn xem những chứng từ vừa câp nhật. 
Tìm để tìm lại những chứng từ đã cập nhật, khi tìm thấy chứng từ cầm tìm ấn Enter, chứng từ đó 
xuất hiện trên màn hình làm việc. 
Sửa để thay đổi các thông tin trên chứng từ đã làm. 
Lưu để hoàn thành việc cập nhật chứng từ. 
In phiếu để in chứng từ đó ra. 
Ct T/C để in phiếu thu, phiếu chi kèm theo chứng từ liên quan như phiếu nhập, phiếu xuất. 

: để xem chứng từ tiếp theo hoặc chứng từ trước đó. 
Mã chứng từ: Chọn 1 mã trong danh mục chứng từ bằng cách: để con trỏ chuột vào ô, ấn Enter, 
danh mục chứng từ hiện ra, chọn 1 loại chứng từ phù hợp.  
Ngày chứng từ: là ngày lập chứng từ. 
Số chứng từ: Số thứ tự của chứng từ trong sổ ghi. Phần mềm tự động cập nhật số thứ tự của chứng 
từ. 
Số chứng từ ghi sổ: Nếu Công ty sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ (CTGS) thì phần mềm sẽ tự 
động điền ngày CTGS sẽ là ngày cuối của kỳ CTGS mà công ty đã khai báo ở phần hệ thống.  
Ví dụ: Nếu một kỳ CTGS của công ty là 3 tháng thì ngày CTGS sẽ là ngày 31/3, nếu một kỳ CTGS của 
công ty là 6 tháng thì ngày CTGS sẽ là ngày 30/6. 
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Ngày chứng từ ghi sổ: Nếu Công ty sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ sẽ phải nhập vào. 
Số chứng từ VAT: Số chứng từ trong hóa đơn VAT. 
Ngày chứng từ VAT: Ngày ghi trong trong hóa đơn VAT. 
Số seri: Số seri ghi trên chứng từ gốc. 
Nội dung chứng từ: Khai báo nội dung chứng từ. 
Đối tượng công nợ: Chọn đối tượng công nợ đã ghi trong danh mục đối tượng công nợ bằng cách: 
để trỏ chuột vào ô trống, đánh mã đối tượng công nợ. Nếu không nhớ, gõ một phím bất kỳ và bấm 
Enter, danh mục đối tượng công nợ hiện ra, chọn đối tượng công nợ phù hợp. Có thể gõ 1 vài ký tự 
mã đối tượng công nợ rồi bấm ENTER phần mềm sẽ tìm đến vị trí có mã gần giống nhất so với mã 
mà người sử dụng đã gõ. 
Địa chỉ: Địa chỉ của đối tượng công nợ (đã khai báo cùng đối tượng công nợ). 
Người giao dịch: Tên người trực tiếp liên quan đến vụ việc. 
Bộ phận bán hàng: Nhập mã bộ phận bán hang (nếu không nhớ mã, gõ một phím bất kỳ và bấm 
Enter, danh mục bộ phận bán hàng hiện ra, chọn bộ phận phù hợp). Mã bộ phận bán hàng không 
bắt buộc phải nhập vào nếu không có nhu cầu quản lý theo bộ phận bán hàng. 
Vụ việc: Nhập mã vụ việc nếu không nhớ mã, gõ một phím bất kỳ và bấm Enter, danh mục vụ việc 
hiện ra, chọn vụ việc phù hợp. 
Dạng nhập xuất: Nhập mã dạng nhập xuất (nếu không nhớ mã, gõ một phím bất kỳ và bấm Enter, 
danh mục dạng nhập xuất hiện ra, chọn dạng nhập xuất phù hợp). 
Kho hàng: Nhập mã kho hang(nếu không nhớ mã, gõ một phím bất kỳ và bấm Enter, danh mục kho 
hàng hiện ra, chọn kho hàng phù hợp). 
Mã hàng: Nhập mã hàng hóa theo trình tự: Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, vật tư hàng hóa chi tiết. Có 
thể khai báo nhanh bằng cách bỏ qua cấp 2, cấp 3, điền mã vật tư hàng hóa chi tiết vào ô cuối cùng 
(nếu không nhớ mã, bấm Enter, danh mục hàng hóa hiện ra, chọn hàng hóa phù hợp). Mã nhóm 1 
là bắt buộc, việc lựa chọn gõ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 hoặc không phần mềm sẽ lọc (filter) các mã 
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vật tư có mã nhóm tương ứng, điều này sẽ hạn chế việc tìm kiếm danh mục hàng hóa vật tư trong 
trường hợp đơn vị có số lượng các mặt hàng lớn. 
Mã SP/Ctrình: Chứng từ có liên quan đến sản phẩm, công trình nào thì nhập mã của sản phẩm, 
công trình đó (nếu không nhớ mã, gõ một phím bất kỳ và bấm Enter, danh mục SP/Ctrình hiện ra, 
chọn SP/Ctrình phù hợp). Mã sản phẩm công trình là không bắt buộc nhập. 
Khối lượng: Khai báo số lượng vật tư, hàng hóa. 
NX theo giá: Có 2 cách tùy chọn: giá TT- Thực tế và giá TB – Trung bình. 

- Nếu lựa chọn giá thực tế thì người sử dụng phải nhập giá vốn của hàng nhập/xuất.  
- Nếu lựa chọn giá TB thì phần mềm không yêu cầu nhập giá vốn hàng mà sẽ tự động cập 

nhật bằng giá bình quân khi tính giá trung bình. 
Loại tiền: Điền loại tiền giao dịch (nếu là VND tỷ giá là 1.00, nếu là tiền ngoại tệ tỷ giá tự động nhận 
tỷ giá đã khai báo ở danh mục các loại tiền). 
Loại VAT: Chọn cách tính VAT bằng cách đưa trỏ chuột vào ô trống, gõ 1 ký tự đầu của loại mã VAT 
rồi ấn Enter, danh sách các cách tính VAT xuất hiện, chọn cách tính VAT phù hợp. Trường hợp 
chứng từ không có VAT người sử dụng có thể bỏ qua chỉ tiêu này. 
Giá vốn gốc: Là giá vốn của hàng hóa vật tư tính theo loại tiền đã khai báo ở trên. Cập nhật giá vốn 
gốc trong trường hợp chứng từ sử dụng giá thực tế.  
Giá bán gốc: Là giá bán vật tư hàng hóa tính theo loại tiền đã khai báo ở trên. Khai báo giá bán gốc 
trong chứng từ là hóa đơn bán hàng và phiếu nhập hàng bán trả lại. 
Giá vốn nt, tiền vốn nt, giá vốn vnd, tiền vnd, giá bán nt, tiền bán nt, giá bán vnd, tiền vnd, tiền 
VAT nt, tiền vat vnd sẽ tự động được nhập vào theo giá vốn gốc, giá bán gốc và loại VAT đã khai 
báo. 
Khách VAT, địa chỉ VAT và mã số thuế VAT: Sẽ tự động được nhập vào giống phần «đối tượng 
công nợ» đã nhập ở trên; trường hợp tên, địa chỉ và MST không giống trong đối tượng công nợ ở 
phần trên, ta có thể nhập  tên, địa chỉ và MST khác. 
Sửa giá vốn, sửa giá bán, sửa VAT: Trong trường hợp giá hàng hóa bị lẻ (do việc tính giá trung 
bình), hoặc thuế VAT bị lẻ (do tính VAT ngược), phần mềm sẽ tự động làm tròn. Khi đó giá vốn, giá 
bán hay thuế VAT sẽ không khớp với hóa đơn. Muốn sửa giá của phần nào thì bấm vào sửa phần đó 
để sửa cho đúng với hóa đơn. 
Xem định khoản: Sau khi nhập xong chứng từ, muốn xem định khoản đúng hay chưa thì bấm vào 
”xem ĐK” để kiểm tra. 

3, Cập nhật chứng từ VAT khác 
 Dùng trong trường hợp cần liệt kê các chứng từ VAT để phục vụ cho công tác kế toán thuế. 
Khi cập nhật các chứng từ VAT này ta sử dụng hệ thống các phím trên bàn phím như sau: 
F2:  Thêm mới 
F3:  Sửa 
F5: Lọc chứng từ 
F8:  Xóa 
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Giải thích thông tin: 
Khai báo các thông tin theo từng mục. 
Đối với các mục: Mã chứng từ, thuế suất, TK nợ VAT, TK có VAT khai báo bằng cách chỉ trỏ chuột 
vào ô trống, bấm Enter rồi chọn thông tin phù hợp (mục TK có thể đánh số tài khoản vào ô trống rồi 
ấn Enter thì có thể tìm được số tài khoản chính xác một cách nhanh chóng). 

4, Tính giá trung bình tháng 
Chức năng này dùng để tính giá bình quân gia quyền cho các mặt hàng xuất kho, đồng thời sau 
khi tính giá thì chương trình sẽ tự động áp giá cho các phiếu nhập/xuất trong kỳ có sử dụng giá 
trung bình. 
 

 
 
 Để tính giá trung bình của tháng nào, nhập tháng đó. 
Định khoản chênh lệch tồn kho: Với phương pháp tính trung bình, có làm tròn giá dẫn đến giá 
trị hàng tồn kho khác với giá tồn kho nhân số lượng tồn kho. Do vậy phần mềm sẽ thực hiện 
định khoản chênh lệch tồn kho để đảm bảo giá trị tồn kho khớp với giá trung bình của hàng tồn 
kho.  
Nếu giá trị là 0: Phần mềm không thực hiện định khoản chênh lệch tồn kho 
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Nếu giá trị là 1: Phần mềm chỉ định khoản chênh lệch với các mặt hàng có số tồn kho bằng 0 và 
giá trị tồn kho khác 0. 
Nếu là 2 : Phần mềm sẽ định khoản chênh lệch tất cả các mặt hàng mà giá trị tồn kho khác với 
giá tồn kho nhân với số lượng tồn kho. 
Chú ý: Sau khi có sự thay đổi về số liệu thì cần phải thực hiện việc tính lại giá bình quân trước 
khi lên báo cáo. Chương trình sẽ tính giá trị tồn kho đến đầu tháng cần tính rồi cộng với giá trị 
nhập trong kỳ và chia cho tổng số lượng tồn đầu và số lượng nhập trong kỳ = giá TB. 

5, Báo cáo hàng hóa vật tư 
 Xem báo cáo hàng hóa vật tư bằng cách bấm vào các mục cần xem. Bảng làm việc hiện ra, điền vào 
ô trống các thông tin cần tìm kiếm để lọc những yêu cầu báo cáo cần xem.  
Các thông tin từ ngày, đến ngày hoặc từ tháng, đến tháng là bắt buộc nhập. Các thông tin khác nếu 
phần mềm không bắt buộc có thể để trống (tương đương là tất cả). 
Ví dụ : Bảng tổng hợp hàng nhập. 
 

 
 
Giải thích thông tin: 
Từ ngày: Ngày đầu kỳ báo cáo. 
Đến ngày: Ngày cuối kỳ báo cáo. 
Mã kho: Nhập mã kho cần xem. Nếu muốn xem tất cả các kho thì để trống mã kho. 
Mã vật tư: Nhập theo từng cấp của mã vật tư – hàng hóa. Muốn xem thông tin theo cấp nào thì 
nhập cấp đó vào và các cấp còn lại để trống. 
Khách hàng: Nhập tên khách hàng. Nếu lên báo cáo tất cả khách hàng thì để trống mã khách hàng. 
Tính cả nhập điều chuyển: Trả lời câu hỏi « Có tính nhập điều chuyển vào báo cáo không ? ». 
Tính cả nhập lại: Trả lời câu hỏi « Có tính nhập trả lại hàng vào báo cáo không ? ». 
Mẫu báo cáo: Theo mẫu VND hoặc ngoại tệ. 
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Phân hệ Tài sản cố đinh 
Phân hệ này để quản lý tài sản cố định, kiểm kê tài sản cố đinh, tính khấu hao, thay đổi nguyên giá, 
tăng giảm tài sản. 
 

 
 

1, Khai báo các danh mục 
Đầu tiên phải khai báo các danh mục: 
                                                              - Danh mục nguồn vốn 
                                                              - Danh mục bộ phận quản lý tài sản 
                                                              - Danh mục lý do tăng giảm 
                                                              - Danh mục nhóm tài sản 

Danh mục nguồn vốn: 

Có 4 nguồn cố định, muốn sửa tên nguồn nào thì bấm phím F3 để sửa. 
 

 
 

Giải thích thông tin: 
Mã nguồn vốn: Được đánh số cố định từ 01 đến 04. 
Tên nguồn vốn: Đặt theo yêu cầu cụ thể của đơn vị. 
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Danh mục bộ phận quản lý tài sản: 

Khai báo danh mục các bộ phận quản lý, sử dụng tài sản cố định. 
Chú ý: Danh mục bộ phận quản lý tài sản cố định khác với danh mục bộ phận bán hàng ở phần 
danh mục.  
 

 
 
 Giải thích thông tin: 
Mã bộ phần: 03 ký tự. 
Tên bộ phận: Khai báo tên bộ phận. 

Danh mục lý do tăng giảm: 

Khai báo các lý do tăng giảm tài sản cố định. 
 

 
 
Giải thích thông tin: 
Mã lý do tăng giảm: 2 ký tự. 
Tên lý do tăng giảm: Khai báo tên lý do tăng hoặc giảm tài sản cố định. 
Loại lý do: có 2 loại lý do. T là lý do tăng và G là lý do giảm. 

Danh mục nhóm tài sản: 

Phân loại tài sản thành nhóm khác nhau. 
 

 
 
Giải thích thông tin: 
Số thứ tự nhóm: 02 ký tự, đánh lần lượt theo thứ tự. 
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Mã nhóm tài sản: 08 ký tự. 
Tên nhóm tài sản: Khai báo tên nhóm tài sản. 
Mã nhóm mẹ: Mã của nhóm chứa nhóm đang khai báo. 
Bậc nhóm: Nếu không có nhóm mẹ thì sẽ là bậc 1, nếu có nhóm mẹ thì nhóm mẹ bậc bao nhiêu bậc 
nhóm sẽ nhảy lên 1 bậc. 
Ví dụ:  
 Trong hình trên khai báo nhóm “Tài sản thiết bị vật tư” có mã nhóm là “T001”, bậc nhóm là 1. Khi 
ta khai báo thêm nhóm tài sản “Máy công nghiệp” nằm trong nhóm tài sản “Thiết bị vật tư”, thì 
mã nhóm mẹ sẽ là mã của “Thiết bị vật tư” là “T001”, và bậc của nhóm “Máy công nghiệp” sẽ tự 
động nhảy lên là bậc 2 như hình ở dưới: 
 

 

2, Khai báo chi tiết tài sản cố định 
 Sau khi đã khai báo các danh mục liên quan. Vào phần “Chi tiết tài sản” để thêm mới danh sách 
các tài sản cố định. 
Bấm phím F2 để thêm mới, F3 để sửa, F8 để xóa, F6 để giảm hoặc thôi khấu hao, Ctlr+F1 để thay 
đổi kiểu xem. 
 

 
 
Giải thích thông tin: 
Mã tài sản: 08 ký tự. 
Tên tài sản: Khai báo tên của tài sản. 
Đơn vị tính: Khai báo đơn vị tính của tài sản. 
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Nhóm tài sản: Để quản lý tài sản theo nhóm. Tài sản thuộc nhóm nào thì nhập mã nhóm tài sản đó 
đã khai báo ở “danh mục nhóm tài sản”. Nếu không nhớ mã nhóm có thể bấm phím Enter danh 
sách mã nhóm sẽ hiện ra để chọn. 
Bộ phận sử dụng: Khai báo bộ phận sử dụng tài sản. Nhập mã của bộ phận sử dụng đã khai báo 
trong “danh mục bộ phận”. 
Nước sản xuất: Khai báo nước sản xuất tài sản. 
Năm sản xuất: Khai báo năm sản xuất tài sản. 
Ngày tăng TS: Khai báo ngày tăng tài sản. 
Số chứng từ: Nhập số chứng từ tăng tài sản. 
Lý do tăng: Khai báo lý do tăng tài sản. Nhập mã lý do tăng đã khai báo trong “danh mục lý do tăng 
tài sản”. 
Ngày sử dụng: Ngày bắt đầu sử dụng tài sản. 
Tính khấu hao: có 2 lựa chọn. 
  - C: Có tính khấu hao 
  - K: Không tính khấu hao 
Số tháng khấu hao: Số tháng mà tài sản sẽ khấu hao hết. Chương trình sẽ dựa trên khai báo này để 
tính giá trị khấu hao cho từng tháng.  
Tỷ lệ KH/tháng: Khai báo tỷ lệ khấu hao trên một tháng. Chương trình sẽ dựa trên khai báo này để 
tính giá trị khấu hao cho từng tháng.  
Chú ý: Chỉ phải khai báo một trong hai mục này. Nếu khai báo tháng khấu hao, chương trình sẽ tự 
động tính ra tỷ lệ % khấu hao trên 1 tháng. Nếu khai báo tỷ lệ % khấu hao trên 1 tháng thì chương 
trình sẽ tự động tính ra số tháng khấu hao hết tài sản. 
Ngày bắt đầu khấu hao: Khai báo ngày bắt đầu khấu hao tài sản. Phần mềm sẽ tính khấu hao phần 
giá trị còn lại bắt đầu từ tháng được khai báo ở ngày bắt đầu khấu hao. 
Nguyên giá: Nguyên giá của tài sản. Nguyên giá có thể phân theo từng nguồn vốn hình thành tài 
sản. 
Đã khấu hao: Giá trị đã khấu hao của tài sản tính đến khi được cập nhật tính khấu hao trên phần 
mềm. Giá trị đã khấu hao có thể phân theo nguồn vốn. 
Tài khoản TS: Khai báo tài khoản nguyên giá tài sản. 
Tài khoản khấu hao: Khai báo tài khoản khấu hao của tài sản. 
Tài khoản chi phí: Khai báo tài khoản chi phí sẽ phân bổ khấu hao. 
Chú ý: Trường hợp giảm hoặc thôi khấu hao thì vào lại phần “Chi tiết tài sản” chọn tài sản giảm 
hoặc thôi khấu hao và bấm phím F6. 
 

 
 
Giải thích thông tin: 
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Mã giảm: Nhập mã lý do giảm tài sản. Mã giảm này đã được khai báo trong “danh mục lý do tăng 
giảm”. Nếu không nhớ bấm Enter sẽ hiện ra danh mục lý do tăng giảm để chọn đúng mã. 
Lưu ý: Nếu chỉ thực hiện thôi khấu hao mà không giảm tài sản thì để trống mã giảm. 
Ngày giảm: Ngày giảm tài sản. 
Số chứng từ giảm: Nhập số chứng từ liên quan việc giảm tải sản. 
Thôi khấu hao: có 2 giá trị. 

- C: Có thôi khấu hao 
- K: không thôi khấu hao (chọn K sẽ không phải nhập mục “thôi khấu hao từ tháng”) 

Thôi khấu hao từ tháng: Chọn tháng và năm sẽ bắt đầu thôi khấu hao. 

3, Điều chỉnh nguyên giá 
Trong quá trình sử dụng tài sản. Nguyên giá tài sản có thể thay đổi do mua sắm thêm, sửa chữa 
lớn... Nếu có thay đổi nguyên giá vào “Đ/chỉnh nguyên giá”. 
Người sử dụng có thể sử dụng các phím F2, F3, F8 để thực hiện thêm, sửa, xóa các bút toán điều 
chỉnh nguyên giá tài sản. 
 

 
 
Giải thích thông tin: 
Mã tài sản: Nhập mã tài sản. Nếu không nhớ bấm enter danh mục mã tài sản sẽ hiện ra để chọn. 
Ngày điều chỉnh: Ngày bắt đầu điều chỉnh nguyên giá. Phần mềm sẽ căn cứ vào tháng của ngày 
điều chỉnh nguyên giá để bắt đầu điều chỉnh nguyên giá tính khấu hao của tài sản. 
Số chứng từ: Số chứng từ liên quan của việc điều chỉnh. 
Lý do điều chỉnh: Nhập lý do điều chỉnh nguyên giá tài sản. 
ĐC nguyên giá: Nhập giá trị điều chỉnh nguyên giá tài sản theo từng nguồn vốn. 

4, Tính khấu hao 

 
 
Lựa chọn tháng cần tính khấu hao rồi chọn “Nhận” để tính khấu hao cho từng tháng. 

5, Điều chỉnh khấu hao 
Trong một số trường hợp, sau khi đã tính khấu hao nếu muốn điều chỉnh số khấu hao của từng tài 
sản ta chọn chức năng “Điều chỉnh khấu hao”. Sau khi lựa chọn tháng cần điều chỉnh khấu hao, 
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danh sách các tài sản khấu hao trong tháng đó sẽ hiện ra. Nếu cần điều chỉnh khấu hao tài sản nào 
thì chọn tài sản đó rồi bấm F3. 
 

 
 

6, Tạo/xóa bút toán phân bổ 
 Sau khi đã thực hiện tính khấu hao tháng và thực hiện điều chỉnh khấu hao tháng (nếu có) người 
sử dụng có thể thực hiện việc tạo/xóa bút toán phân bổ khấu hao tài sản cố định. Phần mềm sẽ tự 
động tạo/xóa bút toán phân bổ khấu hao theo các tài khoản đã khai báo trong Danh mục tài sản. 
 Trước hết người sử dụng cần lựa chọn tháng cần tạo/xóa bút toán. 
Danh sách khấu hao cả tất cả tài sản hiện lên, người sử dụng có thể bấm F6 để tạo bút toán phân 
bổ của tháng đã chọn hoặc bấm F8 để xóa bút toán đã phân bổ. 

7, Kết chuyển năm 
 Sau khi kết thúc năm tài chính và tạo năm làm việc mới, người sử dụng thực hiện kết chuyển năm 
tài sản để chuyển toàn bộ danh mục, số dư, số khấu hao tài sản sang năm làm việc tiếp theo. 

8, Báo cáo tài sản cố định 
 Xem báo cáo tài sản cố định bằng cách bấm vào các mục cần xem. Bảng làm việc hiện ra, điền vào 
ô trống các thông tin cần tìm kiếm để lọc những yêu cầu báo cáo cần xem.  
Ví dụ: Xem báo cáo chi tiết tài sản cố định. 
 

 
 
Giải thích thông tin: Muốn xem theo chỉ tiêu nào thì nhập mã tương ứng vào phần chỉ tiêu đó rồi 
bấm <Chọn>. Ví dụ: Muốn xem theo nhóm tài sản thì ta tạo ô nhóm tài sản nhập mã nhóm tài sản 
tương ứng. 
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Phân hệ Tổng hợp 
Phân hệ này có các chức năng:    

- Chứng từ: Thực hiện việc kết chuyển chi phí, doanh thu để xác định kết quả kinh doanh. 
- Sổ sách và báo cáo quyết toán: Theo dõi sổ sách theo 2 hình thức nhật ký chung và chứng 

từ ghi sổ, lên báo cáo quyết toán. 
- Báo cáo thuế: Lập sổ sách, báo cáo thuế. 
- Báo cáo công nợ: Lập các báo cáo về công nợ. 
- Tính chi phí-giá thành: Phục vụ cho các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng để xác định giá 

thành thành phẩm.  
 

 

1, Phần chứng từ kế toán tổng hợp 

1.1 Bút toán kế toán khác  
Đây là phần cập nhật các bút toán kế toán khác dành cho kế toán tổng hợp như: Bút toán kết 
chuyển, phân bổ bằng tay, bút toán điều chỉnh… 
Phần cập nhật chứng từ kế toán khác thực hiện tương tự phần chứng từ tiền. 
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1.2 Kết chuyển tự động 
Bước 1: Khai báo danh mục bút toán kết chuyển. 
Khai báo danh mục bút toán kết chuyển để có thể thực hiện kết chuyển chi phí, doanh thu. 
Bấm phím F2 để thêm bút toán, F3 để sửa và F8 để xóa bút toán. 
 

 
 
Giải thích thông tin: 
Số thứ tự bút toán: Nhập theo thứ tự lần lượt. 
Nội dung bút toán: Viết theo nội dung kết chuyển. 
Tài khoản đi: Tài khoản kết chuyển. 
Tài khoản đến: Tài khoản nhận kết chuyển. 
Kết chuyển tiểu khoản tương ứng:   
  - C: Kết chuyển tương ứng các tiểu khoản của 2 tài khoản. 
  - K: Kết chuyển các tiểu khoản của TK đi sang TK đến. 
Kết chuyển tương ứng các tiêu khoản: Phần mềm sẽ kiểm tra các tiểu khoản của tài khoản đi và 
kết chuyển sang tài khoản đến cũng tương ứng theo các tiểu khoản của tài khoản đi.  
Ví dụ: Tài khoản đi là 621 có các tiểu khoản 62101, 62102, 62103. Khi thực hiện kết chuyển sang tài 
khoản 154 thì các  bút toán sẽ là:  
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Nợ 15401                  Nợ 15402                          Nợ 15403 
Có 62101                  Có 62102                           Có 62103 
Kết chuyển các tiểu khoản của TK đi sang TK đến:  Tức là kết chuyển tất cả các tiểu khoản của tài 
khoản đi sang Tk đến. Trong ví dụ trên sẽ là:  
Nợ 154                      Nợ 154                              Nợ 154 
Có 62101                  Có 62102                           Có 62103 
 
Bước 2: Thực hiện bút toán kết chuyển. 
Để chọn/hủy kết chuyển bút toán nào chọn đến bút toán đó và bấm phím khoảng trắng (SpaceBar). 
Nếu chọn tất cả các bút kết chuyển bấm tổ hợp phím “Ctrl+A”, hủy tất cả ta bấm “Ctrl+U”. 
Sau khi đã chọn xong các bút toán kết chuyển bấm phím F10 để thực hiện việc kết chuyển. 

1.3 Phân bổ tự động 
Bước 1: Khai báo danh mục bút toán phân bổ. 
Khai báo danh mục bút toán phân bổ để có thể thực hiện phân bổ chi phí. 
Bấm phím F2 để thêm bút toán, F3 để sửa và F8 để xóa bút toán. 
 

 
 

Giải thích thông tin: 
Số thứ tự bút toán: Nhập theo thứ tự lần lượt. 
Nội dung bút toán: Viết theo nội dung phân bổ. 
Tài khoản phân bổ đi: Tài khoản phân bổ. 
Bước 2: Sau khi đã khai báo danh mục bút toán phân bổ. Chọn đúng bút toán cần phân bổ, bấm 
phím F5 để khai báo phân bổ chi tiết tài khoản đó cho từng sản phẩm. Bấm F2 để thêm chi tiết từng 
sản phẩm. 
 

 
 

Giải thích thông tin: 
Tài khoản phân bổ đến: Tài khoản nhận phân bổ. 
Mã sản phẩm: Nhập mã của sản phẩm được phân bổ (nếu không nhớ mã sản phẩm, gõ một ký tự 
bất kỳ và bấm Enter, danh mục sản phẩm sẽ hiện ra, chọn sản phẩm phù hợp). 
Bước 3: Nhập tỷ trọng phân bổ cho các sản phẩm 
Mỗi tháng trước khi thực hiện phân bổ cần cập nhật tỷ trọng phân bổ cho các sản phẩm. 
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Cách thực hiện: Tại danh mục bút toán phân bổ, sau khi chọn bút toán phân bổ, bấm F5 để vào 
phần khai báo chi tiết phân bổ: 

 
Nhập tỷ trọng phân bổ cho các sản phẩm tương ứng tại cột “He_Soxx” trong đó xx là tháng cần 
phân bổ. 
Ví dụ: Ở hình trên có 03 sản phẩm thì tỷ trọng phân bổ cho mỗi sản phẩm bằng tỷ trọng giữ hệ số 
của sản phẩm đó trên tổng tỷ trọng. Cụ thể sản phẩm có mã 001 sẽ được phân bổ theo tỷ trọng là: 
10/(10+20+30); sản phẩm 002 là 20/(10+20+30) và sản phẩm 003 là: 30/(10+20+30) giá trị cần phân 
bổ. 
Bước 4: Thực hiện bút toán phân bổ chi phí. 
Trước khi thực hiện phân bổ cho một tháng nào đó người sử dụng có thể xác định (không bắt buộc) 
giá trị còn lại sau phân bổ bằng cách nhập giá trị còn lại sau phân bổ vào phần danh mục bút toán 
phân bổ, tương ứng với cột Du_Ckxx, trong đó xx là tháng cần phân bổ: 
 

 
 
Tiếp theo trong phần thực hiện bút toán phân bổ thực hiện lựa chọn bút toán phân bổ. 
Để chọn hoặc hủy phân bổ bút toán nào chọn đến bút toán đó và bấm phím “Cách” (SpaceBar). 
Nếu chọn tất cả các bút toán phân bổ bấm tổ hợp phím “Ctrl+A”, hủy tất cả ta bấm “Ctrl+U”. 
Sau khi đã chọn xong các bút toán phân bổ bấm phím F10 để thực hiện việc phân bổ chi phí.  
 

 

2, Sổ sách và báo cáo quyết toán 
Sổ sách: Gồm 2 hình thức sổ:  

- Nhật ký chung 
- Chứng từ ghi sổ. 

Ví dụ lên báo cáo:  
+ Bảng cân đối phát sinh các tài khoản: 
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Giải thích thông tin: 
Từ tháng: Tháng đầu kỳ báo cáo. 
Đến tháng: Tháng cuối kỳ báo cáo. 
Tài khoản: Tài khoản ta muốn xem, nếu muốn xem tất cả các tài khoản thì để trống tài khoản. 
Bậc TK: Bậc tài khoản, từ bậc 1 đến bậc lớn nhất của Tk có trong danh mục tài khoản. 
Tiêu đề: Tiêu đề của báo cáo. 
Mẫu báo cáo: Chọn theo mẫu VND hoặc mẫu nguyên tệ. 
Sau khi người sử dụng bấm vào nhận báo cáo sẽ được tạo lập. Muốn xem hoặc in mẫu báo cáo 

người sử dụng có thể bấm phím F7 hoặc  trên thanh công cụ. 
Sau khi tạo lập báo cáo trên màn hình người sử dụng cũng có thể bấm phím F5 để copy kết quả báo 
cáo ra file. 
 

 
 
Giải thích thông tin : 
Dạng file cần kết xuất: Chọn file excel hoặc DBF để kết xuất. 
Tên file báo cáo: Gõ lại tên file cho đúng với tên báo cáo cần đặt. 
Thư mục lưu kết quả: Thư mục để lưu file kết xuất ra. Thư mục lưu file mặc định được lưu ở thư 
mục cài đặt phần mềm. Nếu muốn thay đổi thư mục để lưu file thì bấm  vào nút <Chọn> ở bên phải 
và chọn thư mục cần lưu file. Sau đó bấm <Nhận> để thực hiện. 
 
+ Báo cáo kết quả kinh doanh: 
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Chọn ngày tháng cần xem và bấm vào nút <Nhận>. 
Nếu cần khai báo lại tài khoản của các chỉ tiêu báo cáo thì trong phần “khai báo” chọn “C” rồi bấm 
ENTER. 

 
 
Người sử dụng có thể gõ trực tiếp các tài khoản vào các cột TK_No và TK_Co tương ứng các chỉ tiêu 
để tạo lập báo cáo. 

3, Báo cáo thuế 
Ví dụ: Tờ khai thuế giá trị gia tăng: 
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Giải thích thông tin: 
Kỳ kê khai : Nhập vào từ tháng đến tháng.  
Chọn phần Công thức để khai báo các tài khoản, tài khoản đối ứng, cách tính lên tờ kê khai thuế. 
Thêm công thức, tài khoản ở dòng náo thì chọn dòng đó và gõ thẳng vào cột “tài khoản/cách tính” 
hoặc cột “tài khoản đối ứng. Sau khi khai báo xong bấm <Nhận>. 

 
 
Thông tin trên tờ khai :  
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Thông tin này được khai báo một lần, chỉ thay đổi khi đơn vị có sự thay đổi thông tin về doanh 
nghiệp. Kiểm tra nếu thiếu hoặc sai thông tin nào thì ta nhập lại cho chính xác. 

4, Báo cáo công nợ 
Theo dõi chi tiết các đối tượng công nợ như khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên tạm ứng 
Muốn xem sổ nào thì chọn sổ đó và điền các thông tin cần thiết rồi bấm <Nhận>. 
Ví dụ: Xem “sổ chi tiết công nợ của một khách hàng”: 

 
 
Giải thích thông tin: 
Từ ngày: Ngày bắt đầu kỳ báo cáo. 
Đến ngày: Ngày cuối kỳ báo cáo. 
Tài khoản: Tài khoản ta muốn lập báo cáo. 
Đối tượng: Muốn theo dõi đối tượng công nợ nào thì gõ mã đối tượng đó vào. Nếu không nhớ gõ 
một chữ bất kỳ và bấm Enter sẽ hiện ra danh mục đối tượng công nợ để chọn. 
Sắp xếp: Sắp xếp theo ngày hoặc theo tài khoản đối ứng. 
Tiêu đề: Tiêu đề của báo cáo sẽ in ra. 
Mẫu báo cáo: Chọn theo mẫu VND hoặc mẫu nguyên tệ. 

5, Chi phí – Giá thành 
Phần chi phí – giá thành phục vụ cho các doanh nghiệp sản xuất. Có 2 cách tính giá thành: 

- Giá thành giản đơn. 
- Giá thành định mức. 
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Giá thành giản đơn: 
Bước 1: Vào <cập nhật sản phẩm dở dang>. Chọn tháng để cập nhật. 
 

 
 

Bước 2: Nhập số tiền cho từng thành phẩm cần tính giá (nhập số tiền cho thành phẩm nào thì chọn 
đúng thành phẩm đó và nhập trực tiếp số tiền vào cột “Tien”).  
 

 
 
Bước 3: Vào <tính giá thành và cập nhật cho phiếu nhập thành phẩm>. 
Chọn tháng tính giá thành và tài khoản tính giá thành. 
 

 
 
 Phần mềm sẽ căn cứ trên số lượng nhập kho thành phẩm, giá trị phân bổ cho các thành phẩm trên 
tài khoản tính giá thành và giá trị dở dang cuối kỳ để tính giá thành sản phẩm của từng thành 
phẩm. 
 

 
 
Muốn in bảng giá thành sản phẩm người sử dụng bấm phím F7 hoặc  trên thanh công cụ. 
Muốn cập nhật giá thành sản phẩm cho các phiếu nhập kho thành phẩm trong tháng người sử dụng 
bấm phím F4. 

Giá thành định mức: 
Bước 1: Vào <Cập nhật sản phẩm dở dang>. 
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Nhập lần lượt số tiền cho từng tháng (nhập số tiền cho tháng nào thì chọn tháng đó và nhập trực 
tiếp số tiền vào cột “Tiền”). 
 

 
 

Bước 2: Vào <Cập nhật định mức lương, nguyên vật liệu>.  
    Chọn tháng cập nhật và nhấn <nhận>. 

 

 
 
Tiếp theo gõ vào định mức lương trên một đơn vị sản phẩm. 

 

 
 
Trên mỗi thành phẩm bấm F4 để khai báo chi tiết định mức nguyên vật liệu của thành phẩm đó. 
 

 
 
Trong bảng định mức nguyên vật liệu bấm F2, F3, F8 để thêm mới, sửa, xóa định mức nguyên vật 
liệu của thành phẩm. 
Nếu sử dụng giá bình quân thì không cần cập nhật giá nguyên vật liệu. 
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Lưu ý: Sau khi đã có ít nhất 01 tháng khai báo định mức sản phẩm, các tháng tiếp theo có thể sử 
dụng phím F5 để copy định mức của một tháng trước đó. 
 
Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ định mức nguyên vật liệu và tiền lương thực hiện việc cập nhật giá 
cho định mức nguyên vật liệu. Phần mềm sẽ tự động tính và cập nhật giá định mức nguyên vật liệu 
bằng giá trung bình của tháng tính giá thành. 
Khi quay trở lại phần định mức nguyên vật liệu chúng ta thấy giá nguyên vật liệu đã được cập nhật. 
 

 
 
Bước 4: Tính giá thành.  
Lựa chọn tháng và tài khoản tính giá thành để phần mềm thực hiện tính giá thành sản phẩm. 

 
 
Người sử dụng có thể sử dụng F7 hoặc  trên thanh công cụ để in giá thành sản phẩm và bấm 
phím F4 để cập nhật giá thành sản phẩm cho các phiếu nhập thành phẩm trong tháng. 


