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GIÔÙI THIEÄU

Coâng ty OrientSoft ñöôïc thaønh laäp naêm
2008 vaø ñaõ nhanh choùng khaúng ñònh vò theá
laø moät trong nhöõng coâng ty haøng ñaàu taïi Vieät
Nam veà phaùt trieån phaàn meàm öùng duïng,
dòch vuï coâng ngheä thoâng tin, tích hôïp heä
thoáng vaø gia coâng phaàn meàm. Vôùi kinh
nghieäm, kyõ naêng vaø moâi tröôøng chuyeân
nghieäp, chuùng toâi ñaõ vaø ñang chieám lónh thò
tröôøng vôùi nhieàu saûn phaåm, giaûi phaùp tieâu
bieåu ñöôïc nhieàu khaùch haøng bieát ñeán.
Trong nhöõng naêm qua, vôùi ñoäi nguõ nhaân löïc nhieàu kinh nghieäm trong kyõ thuaät vaø chuyeân
moân cuøng vôùi söï noã löïc khoâng ngöøng, haøng loaït caùc saûn phaåm vaø giaûi phaùp coâng ngheä
thoâng tin cuûa OrientSoft ñaõ ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong caùc lónh vöïc quan troïng nhö haønh
chính coâng, giaùo duïc, quaûn trò doanh nghieäp…goùp phaàn khoâng nhoû naâng cao hieäu quaû saûn
xuaát kinh doanh cuûa khaùch haøng vaø giuùp hoï coù ñöôïc lôïi theá caïnh tranh trong moät moâi
tröôøng luoân coù söï thay ñoåi vaø ñaày thaùch thöùc nhö hieän nay.
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Văn phòng

MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC
Moâi tröôøng laøm vieäc chuyeân nghieäp, ñaùp
öùng ñuû caùc trang thieát bò caàn thieát ñeå thöïc
hieän nghieân cöùu coâng ngheä, giaûi phaùp vaø
phaùt trieån caùc saûn phaåm öùng duïng.
Khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän cho moãi
nhaân vieân coù ñieàu kieän phaùt trieån toái ña khaû
naêng cuûa baûn thaân vaø gaén boù laâu daøi vôùi
doanh nghieäp.
4 CON NGÖÔØI VAØ NAÊNG LÖÏC
Taïi OrientSoft, con ngöôøi laø nguoàn taøi nguyeân quan troïng nhaát ñeå töø ñoù laøm neàn taûng cho
taát caû moïi hoaït ñoäng vaø kinh doanh cuûa coâng ty. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù, chuùng toâi ñaët ra moät
chính saùch ñaøo taïo ñeå phaùt trieån khaû naêng, kinh nghieäm cuõng nhö kieán thöùc cuûa moãi thaønh
vieân trong coâng ty vaø chính saùch ñoù ñöôïc caäp nhaät lieân tuïc nhaèm thoaû maõn nhöõng mong
moûi cuûa nhaân vieân, sao cho hieäu quaû saûn xuaát luoân ñaït möùc cao nhaát trong khaû naêng cuûa
chuùng toâi. Chính nhôø ñoù, taäp theå OrientSoft ngaøy caøng gaén boù vaø phaùt trieån beàn vöõng...
Nhaân vieân taâm huyeát, saùng taïo, taøi naêng
Nhöõng con ngöôøi taïi OrientSoft coù khaùt voïng coáng hieán cho söï phaùt trieån cuûa neàn coâng
nghieäp CNTT, ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn cuøng vôùi toá chaát naêng ñoäng vaø saùng taïo, nguoàn nhaân
löïc taøi naêng cuûa OrientSoft thöïc söï laø taøi saûn voâ giaù vaø laø moät trong nhöõng theá maïnh cuûa
chuùng toâi.
Hieåu bieát saâu saéc ña nghieäp vuï, lónh vöïc
Khoâng chæ laø nhöõng taøi naêng trong lónh vöïc CNTT, ñoäi nguõ chuyeân gia cuûa OrientSoft coøn
coù kinh nghieäm vaø nhöõng hieåu bieát saâu saéc trong caùc lónh vöïc, nghieäp vuï chuyeân ngaønh.
Chuùng toâi hieåu baûn chaát nghieäp vuï, chuùng toâi hieåu nhöõng khoù khaên, nhu caàu cuûa khaùch
haøng vaø do ñoù, chuùng toâi hieåu caùch thöùc, con ñöôøng ñeå naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cho
khaùch haøng baèng caùc saûn phaåm, giaûi phaùp vaø dòch vuï phaàn meàm cuûa chuùng toâi.
Laøm chuû giaûi phaùp vaø coâng ngheä
Coâng ngheä luoân thay ñoåi vaø con ngöôøi chính laø yeáu toá quan troïng nhaát ñeå laøm chuû caùc coâng
ngheä ñoù.Taïi OrientSoft, chuùng toâi aùp duïng caùc giaûi phaùp vaø coâng ngheä tieân tieán nhaát trong
lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin vôùi nhieàu vò trí ñaõ ñaït ñöôïc caùc chöùng chæ saùt haïch tieâu bieåu
cuûa caùc haõng nhö Microsoft, Oracle nhö:
Microsoft Certifield Professional
Microsoft Certifield Application Developer
Microsoft Certifield System Administrator
Oracle Build Coporate Portals
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“ÔÛ moãi lónh vöïc, khaùch haøng cuûa
OrientSoft seõ ñöôïc phuïc vuï bôûi ñoäi
nguõ kyõ sö coù trình ñoä ñaúng caáp veà giaûi
phaùp, phaàn meàm vaø caùc dòch vuï
CNTT.”
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TAÀM NHÌN VAØ SÖÙ MEÄNH
Xaây döïng OrientSoft trôû thaønh coâng ty phaùt trieån phaàn meàm vaø dòch vuï coâng ngheä thoâng tin
ñaúng caáp quoác teá.
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Mong muoán ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån cuûa coäng ñoàng vaø söï phaùt trieån cuûa ngaønh coâng
nghieäp phaàn meàm cuûa Vieät Nam vaø goùp phaàn ñöa teân Vieät Nam vaøo baûn ñoà gia coâng phaàn
meàm theá giôùi.
Luoân theo ñuoåi nhöõng nguyeân taéc vaø giaù trò coát loõi trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa mình:
Ñaët khaùch haøng laøm troïng taâm
Cam keát veà chaát löôïng vaø keát quaû coâng vieäc
Dòch vuï chuyeân nghieäp
Phát triển ổn định và bền vững
Quan heä ñoái taùc beàn vöõng, laâu daøi
Taêng tröôûng döïa treân tri thöùc
Ñaàu tö maïnh meõ vaøo phaùt trieån nguoàn nhaân löïc
Vaên hoùa coâng ty ñoäc ñaùo vaø laønh maïnh
Coù traùch nhieäm vôùi xaõ hoäi
VĂN HÓA CÔNG TY
Chúng tôi đề cao giá trị chất lượng bằng tinh thần làm việc trách nhiệm, chu đáo và sự khắt khe với
chính bản thân mình trong quá trình phục vụ khách hàng nhằm đem lại cho khách hàng sự hài lòng
cao nhất.
Văn hoá “làm” được thể hiện trong các hoạt động chính thức của công ty. Đó chính là những chuẩn
mực trong công việc, là các giá trị cốt lõi như “làm việc hết mình”, “tận tụy với khách hàng”, “tôn
trọng tự do dân chủ”, “khuyến khích sự sáng tạo”.

Văn hoá “chơi” được thể hiện trong các hoạt động ngoại khóa (phong trào) tuy không liên
quan trực tiếp đến kinh doanh nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc gắn kết mọi
người, giải tỏa sức ép, rèn luyện thân thể và tinh thần. OrientSoft nhận thức rằng, để duy
trì một tốc độ tăng trưởng cao, sự sắp xếp tổ chức tốt đến đâu cũng chưa đủ. Để mọi người
gắn kết với nhau, một môi trường văn hoá doanh nghiệp phong phú, rộng mở là không thể
thiếu. Điều đó tạo nên giữa khác biệt của OrientSoft.

Nhiệt huyết-Năng động-Trách nhiệm-Cầu tiến-Đồng đội
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COÂNG NGHEÄ VAØ GIAÛI PHAÙP
Caùc giaûi phaùp cuûa OrientSoft giuùp khaùch haøng thöïc hieän coâng vieäc cuûa mình nhanh vaø hieäu
quaû hôn. OrientSoft taäp trung vaøo vieäc xaây döïng caùc giaûi phaùp nhaèm giuùp khaùch haøng taän
duïng ñöôïc nhöõng lôïi theá to lôùn maø Internet mang laïi. Ñieàu naøy coù nghóa laø nhöõng giaûi phaùp
maø chuùng toâi cung caáp, cho duø môùi chæ ñöôïc trieån khai trong giai ñoaïn ñaàu döôùi daïng phi
tröïc tuyeán (off-line) theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñeàu coù theå saün saøng ñöôïc naâng caáp hoaëc
chuyeån ñoåi deã daøng sang vaän haønh qua Internet khi khaùch haøng yeâu caàu. Caùc giaûi phaùp
linh hoaït vaø dòch vuï baûo trì sau trieån khai seõ giuùp heä thoáng vaø quy trình nghieäp vuï, kinh
doanh cuûa khaùch haøng vaän haønh nhanh hôn vaø thoâng minh hôn. Caùc dòch vuï chuyeân
nghieäp cuûa OrientSoft bao goàm tö vaán, ñaøo taïo, xaây döïng, phaùt trieån, trieån khai caùc phaàn
meàm, giaûi phaùp tích hôïp heä thoáng thoâng tin vaø hoã trôï quaù trình quaûn lyù, duy trì baûo döôõng heä
thoáng cho khaùch haøng.
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OrientSoft coù moät quaù trình cung caáp dòch vuï ñaùng tin caäy cho caùc doanh nghieäp vaø cô
quan chính phuû taïi Vieät Nam. Ñoäi nguõ nhaân vieân chuyeân nghieäp cuûa OrientSoft ñaõ tham gia
cung caáp thaønh coâng nhieàu giaûi phaùp hieäu quaû cho caùc döï aùn vaø chöông trình veà chính phuû
ñieän töû nhö tin hoïc hoùa quy trình Ñaêng kyù kinh doanh: ñaêng kyù kinh doanh, ñaêng kyù maõ soá
thueá vaø khaéc daáu qua maïng, xaây döïng cô sôû döõ lieäu doanh nghieäp, cô sôû döõ lieäu döï aùn ñaàu
tö, ñaêng kyù döï aùn ñaàu tö qua maïng… taïi nhieàu tænh thaønh taïi Vieät Nam. Ñoái vôùi khaùch haøng
laø doanh nghieäp, OrientSoft phaùt trieån, trieån khai vaø hoã trôï quaù trình vaän haønh caùc giaûi phaùp
tin hoïc phuïc vuï cho vieäc quaûng baù doanh nghieäp, marketing ñieän töû, baùn haøng qua maïng,
quaûn lyù taøi chính, quaûn lyù nguoàn nhaân löïc, xaây döïng caùc saøn giao dòch ñieän töû, thanh toaùn
qua maïng…

KEÁT QUAÛ = NGHIEÂN CÖÙU + PHAÙT TRIEÅN + ÖÙNG DUÏNG

Caùc giaûi phaùp troïn goùi cuûa OrientSoft laø söï
keát hôïp haøi hoøa giöõa söùc maïnh cuûa phaàn
meàm ñaõ ñöôïc thöïc teá kieåm nghieäm vôùi caùc
hoaït ñoäng tö vaán veà giaûi phaùp vaø quaù trình
trieån khai, baûo haønh coù hieäu quaû ñeå ñaûm baûo
khaùch haøng coù theå thöïc hieän ñöôïc quy trình
nghieäp vuï vaø kinh doanh phöùc taïp cuûa mình
moät caùch hieäu quaû hôn, thoâng minh hôn vaø
ñôn giaûn hôn. Duø ñoù laø yeâu caàu cuûa moät cô
quan chính phuû, doanh nghieäp hay caù nhaân,
giaûi phaùp do chuùng toâi cung caáp coù khaû naêng
ñaùp öùng hoaøn toaøn caùc yeâu caàu khaét khe nhaát
veà tính naêng kyõ thuaät, yeâu caàu nghieäp vuï vaø
chuyeân moân nhaèm ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu
tröôùc maét vaø daøi haïn cuûa khaùch haøng.
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COÂNG NGHEÄ ÖÙNG DUÏNG
Phaùt trieån heä thoáng
Heä ñieàu haønh Microsoft Windows: XP,
2000,2003, 2008, Win7, Win8
Heä thö tín ñieän töû: Microsoft Exchange
2000, 2003, 2010
Web Server: IIS, Apache-Quaûn trò vaên
phoøng: Microsoft Office
Heä ñieàu haønh maõ nguoàn môû: Linux
(Database: MySQL)
Coâng ngheä söû duïng phaùt trieån caùc phaàn
meàm öùng duïng
Caùc chöông trình öùng duïng ñöôïc phaùt trieån
treân neàn taûng coâng ngheä nhö Microsoft
(Visual Studio 6.0, VS.net (2003, 2005,
2008,2010), Visual Basic, C#, C++…),
PowerBuilder (Sybase)..
Heä thoáng baùo caùo ñöôïc theå hieän baèng
Crystal Report, ComponentOne, Extra
Reports…
Heä quaûn trò döõ lieäu ñöôïc löu tröõ vôùi Microsoft
Access, Sql Server (2000, 2005, 2008) vaø
Oracle
Coâng ngheä söû duïng phaùt trieån öùng duïng
Web/Portal
Thieát keá vaø xaây döïng Website vaø caùc öùng
duïng thöông maïi ñieän töû treân Internet
Cô sôû döõ lieäu baèng: Sql Server (2000,
2005, 2008) vaø Oracle
Coâng cuï xöû lyù giao dieän ñoà hoïa: Photoshop,
Flash, Image Ready, Image style,
Macromedia Fireworks, Corel Draw,..
Microsoft.Net, DotNetNuke, Sharepoint
Portal Server, Java, Oracle Portal.
Coâng ngheä xaây döïng caùc dòch vuï truyeàn
soá lieäu, tích hôïp döõ lieäu
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Caùc dòch vuï truyeàn soá lieäu ñöôïc xaây döïng
döïa treân caùc maïng truyeàn thoâng hieän coù nhö:
Ñöôøng ñieän thoaïi, ISDN, X25, caùp quang,
ADSL,…
Söû duïng phaàn meàm heä thoáng nhö Windows
NT4, Windows 2000, 2003, 2008 server.
Söû duïng Microsoft SQL server (Remote
Server, Link Server)
Xaây döïng caùc Web services ñeå tích hôïp vaø
trao ñoåi döõ lieäu qua chuaån XML.
Tích hôïp döõ lieäu töø caùc nguoàn CSDL khaùc
nhau nhö Excel, Word,…
Tích hôïp heä thoáng:
Dòch vuï nhaén tin vôùi GateWay caùc nhaø maïng
di ñoäng ñeå göûi nhaän tin nhaén SMS.
Tích hôïp Modem GPRS ñeå thöïc hieän göûi tin
thoâng baùo, truy xuaát döõ lieäu töø öùng duïng phaùt
trieån.
Trao ñoåi noäi boä qua Console Chat
Messenger
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NGHIEÂN CÖÙU (R&D):
Nghieân cöùu coâng ngheä môùi laø moät trong
nhöõng ñieåm maïnh cuûa OrientSoft. Vôùi ñoäi
nguõ caùn boä khoa hoïc kyõ thuaät coù nhieàu kinh
nghieäm vaø ñoäi nguõ caùn boä treû naêng ñoäng
saùng taïo, OrientSoft ñaõ vaø ñang laøm chuû
caùc coâng ngheä haøng ñaàu treân theá giôùi trong
lónh vöïc CNTT nhö: Microsoft, Sybase,
IBM, Oracle, DotNetNuke
Nghieân cöùu giaûi phaùp coâng ngheä
Giaûi phaùp xaây döïng caùc trung taâm tích hôïp
döõ lieäu
Giaûi phaùp tin hoïc hoaù dòch vuï coâng
Giaûi phaùp thöông maïi ñieän töû
Giaûi phaùp tích hôïp heä thoáng thoâng tin: SMS,
Email,…
Phaùt trieån caùc öùng duïng treân saûn phaåm
thoâng minh SmartPhone, Ipad,…

QUY TRÌNH PHAÙT TRIEÅN SAÛN PHAÅM
Vôùi moâ hình saûn xuaát phaàn meàm hieän ñaïi,
OrientSoft ñaõ coù caùc saûn phaåm phaàn meàm ñaït
chaát löôïng cao treân thò tröôøng phaàn meàm cuûa
Vieät Nam. Caùc saûn phaåm naøy ñaûm baûo caùc chæ
tieâu: “ Ñoäng, môû, tin caäy, deã söû duïng” vaø luoân
luoân ñöôïc naâng caáp ñeå ñaùp öùng yeâu caàu môùi
phaùt sinh töø khaùch haøng. Quy trình phaùt trieån
moät phaàn meàm öùng duïng tuaân thuû qua caùc
böôùc theo sô ñoà sau:
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Laäp hoà sô nghieân cöùu khaû thi
Laäp hoà sô phaân tích chi tieát
Laäp hoà sô thieát keá chi tieát
Laäp trình
Testing
Vieát taøi lieäu ñoùng goùi
Kieåm tra chaát löôïng
Ñaøo taïo, chuyeån giao
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SAÛN PHAÅM VAØ DÒCH VUÏ
COÅNG THOÂNG TIN DOANH NGHIEÄP VAØ ÑAÀU TÖ

Giới thiệu
Tin học hoá quy trình đăng ký kinh doanh
Đăng ký mã số thuế và con dấu qua mạng
Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về doanh
nghiệp
Cổng giao tiếp điện tử giữa chính quyền và
doanh nghiệp
Sản phẩm đã được Cục phát triển DN (Bộ
KHĐT) và GTZ chứng nhận về nỗ lực thực hiện
phát triển và triển khai.
BusinessPortal đã được triển khai tại nhiều tỉnh,
thành phố trên cả nước.
Các chức năng, module chính
Các module về website bình thường như: Tin
tức, bài viết, hình ảnh,…
Tích hợp module dịch vụ công trực tuyến về gửi
nhận hồ sơ qua mạng
Module gửi nhận, báo cáo trực tuyến
Module tích hợp các cơ sở dữ liệu về Hộ kinh
doanh/Hợp tác xã, Dự án đầu tư,… để tra cứu
trên cổng.
Các module khác theo yêu cầu thiết kế
Đối tượng khách hàng
Triển khai tại các Sở, ban ngành
Triển khai tại các Tỉnh, thành
Triển khai tại các Quận, huyện, thị xã
Triển khai tại các Tổng công ty, Tập đoàn
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HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

exPro ect

Giới thiệu hệ thống
Hệ thống quản lý dự án đầu tư (FlexProject) là
phần mềm hỗ trợ chuyên viên tại Sở Kế hoạch
Đầu tư và các chuyên viên tại Phòng Tài chính
Kế hoạch các huyện/thị quản lý dự án đầu tư sử
dụng vốn ngân sách nhà nước.
Hệ thống quản lý dự án đầu tư (FlexProject) là phần mềm hỗ trợ chuyên viên tại Sở Kế hoạch
Đầu tư và các chuyên viên tại Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện/thị quản lý dự án đầu tư sử
dụng vốn ngân sách nhà nước.
Hình thành một kênh đối thoại qua mạng, một hệ thống thông tin giao tiếp điện tử giữa các Chủ
đầu tư với Phòng Tài chính Kế hoạch, Sở Kế hoạch Đầu tư, các Sở ban ngành khác trên địa bàn
tỉnh/thành.
Quản lý các thông tin liên quan dự án đầu tư hiệu quả. Quản lý thông tin dự án từ khi dự án chưa
có quyết định phê duyệt đến khi dự án quyết toán, hoàn thành.
Rút ngắn thời gian hoàn tất các thủ tục hành chính cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách.
Hỗ trợ chuyên viên trong công tác thống kê tổng hợp số liệu phân tích số liệu theo yêu cầu của
lãnh đạo.
Hình thành một cơ sở dữ liệu dùng chung về dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách.
Phân quyền tác nghiệp theo quy trình luân chuyển hồ sơ và theo tài khoản người sử dụng.
Flexproject giúp cho các cấp lãnh đạo có cái nhìn tổng quát về tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn
tỉnh.
Các chức năng chính của FlexProject
Quản lý thông tin dự án có chủ trương
Quản lý thông tin Kết quả thẩm định dự án
Quản lý thông tin Quyết định phê duyệt dự án
Quản lý thông tin Quyết định thiết kế thi công, dự
toán của Chủ đầu tư đệ trình
Quản lý thông tin KH đấu thầu dự án
Quản lý thông tin Theo dõi nguồn vốn như: kế
hoạch bố trí vốn, khối lượng thực hiện, giải ngân,
vốn điều chỉnh tăng giảm, vốn bổ sung,…
Quản lý các thông tin khác như: Cam kết giải
ngân vốn, Ước thực hiện, Các thông tin đánh giá
dự án, phân kỳ thực hiện dự án, Kết quả trúng
thầu…
Xây dựng, áp dụng nhiều mô hình, quy trình luân
chuyển cho hồ sơ khác nhau phù hợp với thực tế
tại cơ quan:
Bộ phận một cửa -- > Phòng Thẩm định ->Phòng Chuyên môn-- >Lãnh đạo
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Xây dựng, áp dụng nhiều mô hình, quy trình
luân chuyển cho hồ sơ khác nhau phù hợp với
thực tế tại cơ quan:
Bộ phận một cửa -- > Phòng Thẩm định ->Phòng Chuyên môn-- >Lãnh đạo
Quản lý dự án đầu tư theo trạng thái của hồ sơ
như:
Hồ sơ dự án tiếp nhận
Hồ sơ dự án đang thẩm định
Hồ sơ dự án đã hoàn tất thủ tục hành chính
Hồ sơ dự án đang theo dõi
Hồ sơ dự án điều chỉnh thông tin
Hồ sơ dự án hoàn thành
Hồ sơ dự án quyết toán
Hồ sơ dự án tạm ngừng
Báo cáo thống kê số liệu linh động theo nhiều
tiêu chí khác nhau như:
Theo cây địa danh của tỉnh
Theo các nguồn vốn ngân sách
Theo thực tế giải ngân các nguồn vốn
Theo thời gian ….

Đối tượng khách hàng
Triển khai tại các phòng ban của Sở Kế hoạch
Đầu tư.
Triển khai tại các Phòng Tài chính Kế hoạch
của các huyện/thị.
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PHẦN MỀM CẤP PHÉP, QUẢN LÝ HỘ
KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ

SmartBusinessOne

Giới thiệu hệ thống

SmartBusinessOne (SBO) là phần mềm
Cấp phép và Quản lý Hộ kinh doanh
(HKD), Hợp tác xã (HTX).
OrientSoft đã triển khai SBO tại các
huyện/thị của các tỉnh An Giang, Hưng
Yên, Đắc Lắc, Thừa Thiên Huế, Quảng
Nam, Kiên Giang, Hà Nam, Điện Biên,…
(tham khảo trực tiếp tại Cổng thông tin
doanh nghiệp của các tỉnh đã được đề
cập hoặc website: orientsoft.vn,
businessportal.vn)
SBO giúp giảm thời gian đăng ký kinh
doanh cho các HKD, HTX tại các Phòng
Tài chính Kế hoạch của các huyện/thị khi
hệ thống được đưa vào sử dụng so với
trước đó.
Hình thành một kênh đối thoại qua mạng,
một hệ thống thông tin giao tiếp điện tử
giữa Phòng Tài chính Kế hoạch với Sở
Kế hoạch Đầu tư, các phòng ban, cơ
quan khác của huyện và với các HKD,
HTX trên địa bàn tỉnh.
Nâng cao trình độ tin học của cán bộ của
huyện trong việc ứng dụng công nghệ tin
học trong cải cách thủ tục hành chính.
Tin học hóa toàn bộ quy trình cấp giấy
chứng nhận và quản lý hộ kinh doanh cá
thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Hình thành một hệ thống trao đổi thông
tin giữa Sở KHĐT và Phòng Tài chính
Kế hoạch của các huyện/thị trên địa bàn
tỉnh.
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Hình thành một cơ sở dữ liệu dùng
chung về hộ kinh doanh và hợp tác xã.
Cá nhân, tổ chức có thể tra cứu thông
tin về hộ kinh doanh, hợp tác xã trên
Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư.
Thực hiện tốt cơ chế phối hợp nhằm
giải quyết thủ tục hành chính về cấp
phép, quản lý hộ kinh doanh, hợp tác
xã.
Giảm thời gian đăng ký kinh doanh cho
các HKD-HTX.
Quản lý thông tin hoạt động của các hộ
kinh doanh và hợp tác xã hiệu quả.
Kết xuất giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh.

Các chức năng chính

Đối tượng khách hàng

Triển khai tại các Phòng Tài chính Kế hoạch
Quản lý thay đổi giấy chứng nhận HKD, HTX . của các huyện/thị.
Triển khai tại Sở Kế hoạch Đầu tư để quản lý
Tạm ngừng hoạt động HKD, HTX.
số liệu chung cả tỉnh.
Khôi phục hoạt động HKD, HTX
Thành lập mới HKD, HTX

Giải thể, thu hồi giấy chứng nhận của HKD,
HTX
Quản lý thông tin hoạt động của các hộ kinh
doanh và hợp tác xã hiệu quả.
Kết xuất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Tạo hệ thống báo cáo thống kê tổng hợp dữ
liệu về HKD, HTX trên địa bàn tỉnh.
Khôi phục hoạt động HKD, HTX
Giải thể, thu hồi giấy chứng nhận của HKD,
HTX
Quản lý thông tin hoạt động của các hộ kinh
doanh và hợp tác xã hiệu quả.
Kết xuất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Tạo hệ thống báo cáo thống kê tổng hợp dữ
liệu về HKD, HTX trên địa bàn tỉnh.
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HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ClientGate
Giới thiệu hệ thống

Các chức năng chính

Hệ thống hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại các Hệ thống gồm các phân hệ chức năng cho
Sở, ban ngành.
chuyên viên các đơn vị và cho cá nhân, tổ chức
Sản phẩm ClientGate phát triển dựa trên các khi cần giải quyết thủ tục hành chính.
nhu cầu thực tế trong công tác tiếp nhận, xử lý
các hồ sơ, căn cứ vào các yêu cầu đó
ClientGate đáp ứng được toàn bộ quy trình tin
học hóa trong công việc tiếp nhận, luân
chuyển, xử lý hồ sơ tại các Sở, ban ngành.

Các chức năng chính cho chuyên viên, người
quản trị như sau:
Quản lý các hồ sơ tham gia giải quyết
Luân chuyển hồ sơ giữa bộ phận một cửa và
các phòng ban

Chuẩn hoá quy trình luôn chuyển hồ sơ giữa
Luân chuyển hồ sơ giữa các nhân viên trong
các phòng ban và giữa trưởng phòng với nhân
phòng
viên trong phòng. Lưu lại dấu vết luân chuyển
Lịch công tác, tra cứu văn bản hành chính phục
hồ sơ, trạng thái hồ sơ.
vụ công việc
Ngoài những phân hệ nghiệp vụ giúp cho các
Các chức năng chính cho người dân khi tới giải
phòng ban chuyên môn xử lý hồ sơ thì
quyết thủ tục hành chính như sau:
ClientGate còn cung cấp phân hệ phục vụ
người dân dễ dàng tra cứu tình trạng, kết quả Tra cứu kết quả hồ sơ
xử lý hồ sơ một cách dễ dàng thông qua màn Tra cứu văn bản, thủ tục hành chính
hình cảm ứng lớn để người dân có thể tra cứu. Xem lịch công tác của lãnh đạo, nhân viên trong
Đồng thời còn minh bạch hóa các thủ tục hành phòng
chính, lịch công tác và các thông báo nhằm Tiện ích truy cập các website hữu ích.
phục vụ cho người dân dễ dàng tiếp cận thông
Các chức năng chính cho người dân khi tới
tin và thuận lợi khi đến giao dịch tại Sở.
giải quyết thủ tục hành chính như sau:
Ngoài ra ClientGate sẽ mở rộng các tính
Tra cứu kết quả hồ sơ
năng tích hợp dịch vụ tin nhắn SMS với hệ
Tra cứu văn bản, thủ tục hành chính
thống và người dân hoàn toàn có thể nhận
được tin nhắn thông báo kết quả xử lý hồ sơ Xem lịch công tác của lãnh đạo, chuyên viên
qua điện thoại di động một cách tự động.
Tiện ích truy cập các website hữu ích.

Đối tượng khách hàng
UBND tỉnh, thành phố
UBND Huyện, thị
Sở ban ngành
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PHẦN MỀM VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
Giới thiệu hệ thống
Một sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
và điều hành tác nghiệp của các cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp.
Sản phẩm được xây dựng với mục đích:
Điện tử hóa toàn bộ quy trình gửi nhận văn bản
và hồ sơ công việc
Xây dựng một cơ sở dữ liệu về văn bản và hồ sơ
công việc
Tích hợp các tiện ích thuận lợi cho công tác
quản lý và điều hành của lãnh đạo như (nhắn tin
SMS với điện thoại di động, thư điện tử E-mail,
trao đổi trực tuyến Chat Messenger….)
Các chức năng chính
Quản lý văn bản đi đến và hồ sơ công việc.
Luân chuyển và xử lý công việc.
Theo dõi và đánh giá tình hình xử lý công việc.
Lưu trữ; Tra cứu các văn bản.
Tích hợp hệ thống E-mail
Tích hợp hệ thống tin nhắn SMS, trao đổi trực
tuyến, gửi nhận dữ liệu
Báo cáo thống kê sổ công văn đi, đến, hồ sơ
công việc, tình hình xử lý hồ sơ…

Đối tượng khách hàng
Các cơ quan, ban ngành, tổ chức
thuộc khối hành chính nhà nước
Các Tổng công ty, doanh nghiệp
,…

13

Smart

useum

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO TÀNG,
DI SẢN VĂN HOÁ

Giới thiệu phần mềm

Các chức năng chính của phần mềm

Smart Museum là phần mềm hỗ trợ cho công
tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa tại các
Sở Văn hóa thể thao và Du lịch hay tại các Bảo
tàng. Phần mềm được xây dựng dựa trên sự
khảo sát tỉ mỷ về hoạt động quản lý nhà nước
trong lĩnh vực di sản văn hóa. Phần mềm quản
lý các hoạt động như: hoạt động văn hóa, hoạt
động trưng bày, hoạt động phim ảnh, hoạt
động nhà truyền thống, cũng như công tác
quản lý các hiện vật, các đơn vị tu bổ di tích,
các hội di sản…

Hoạt động văn hóa: Quản lý các thông tin về
các hoạt động văn hóa vật thể, phi vật thể, hay
hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa, cách
mạng… trên địa bàn tỉnh/thành phố.
Hoạt động trưng bày: Quản lý các hoạt động, sự
kiện văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh, quản lý
thời gian, kết quả hay các thông tin, tài liệu liên
quan đến hoạt động, sự kiện đó.
Hoạt động nhà truyền thống: Quản lý các thông
tin liên quan đến hoạt động của các nhà truyền
thống trên địa bàn.
Quản lý sổ hiện vật: Nơi lưu trữ thông tin về các
hiện vật cần quản lý. Với cuốn sổ hiện vật điện
tử này người sử dụng có thể lưu trữ tất cả
những thông tin liên quan đến hiện vật như:
kích thước, tình trạng, nguồn gốc, niên đại…
hoặc những thông tin về hình ảnh, bài viết liên
quan đến hiện vật đó.
Quản lý nhân vật lịch sử: Nơi lưu trữ thông tin
liên quan đến các nhân vật lịch sử trên địa bàn.
Người sử dụng có thể đính kèm những hình
ảnh nhân vật lịch sử và dễ dàng tìm kiếm các
thông tin về một nhân vật lịch sử nào đó đang
quản lý.
Các chức năng quản lý đặc thù khác.

Phần mềm Quản lý di sản văn hóa này là công
cụ hỗ trợ cho cán bộ các Sở Văn hóa thể thao
và du lịch hay cán bộ các Bảo tàng trong quá
trình quản lý hàng nghìn hiện vật, di tích và các
hoạt động văn hóa trên địa bàn.
Hệ thống báo cáo theo mẫu quy định gửi các
cơ quan ban ngành liên quan. Các báo cáo linh
động, tổng hợp đánh giá tình hình, hiện trạng
của các di tích, các hoạt động văn hóa trên địa
bàn.
Ngoài các Menu chính phần mềm còn có hệ
thống các Menu con với nhiều tiện ích giúp cho
các cấp quản lý có cái nhìn bao quát toàn diện
về hoạt động quản lý văn hóa trên địa bàn,
đồng thời hỗ trợ các cấp lãnh đạo đưa ra các
quyết định, giải pháp để hoạt động quản lý văn
hóa đạt hiệu quả cao hơn.

Đối tượng khách hàng
Triển khai tại Sở Văn hoá thể thao và du lịch.
Triển khai tại các Bảo tàng.
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PHẦN MỀM DỊCH VỤ CÔNG

Giới thiệu phần mềm
SEG được phát triển nhằm tin học hóa toàn bộ
quy trình nghiệp vụ quản lý của Ban quản lý các
khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất các
tỉnh, thành phố.
SEG là một công cụ với giải pháp tổng thể hỗ
trợ đắc lực cho công tác quản lý của các phòng
ban chuyên môn, ban lãnh đạo thuộc đơn vị
trong một hệ thống. SEG là một kênh thông tin
hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong nước, nước
ngoài khai báo các thủ tục hành chính liên quan
và gửi hồ sơ qua mạng thông qua internet, đạt Các chức năng của phần mềm
chuẩn mức độ 3 về dịch vụ hành chính công
Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và nộp qua mạng về
trực tuyến.
các nghiệp vụ sau
Hình thành một cơ sở dữ liệu tổng thể về tình
Cấp chứng nhận đầu tư
hình đầu tư tại địa phương trong đó bao gồm
Lập chi nhánh
các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động đầu
tư, sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư.
Lập văn phòng đại diện
Cấp phép xây dựng
Cấp chứng chỉ quy hoạch
Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
Đăng ký hợp đồng nhận lao động đi
thực tập ở nước ngoài
Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở công trình
xây dựng các dự án nhóm B và C
Nhận thông báo khởi công khi xây dựng
công trình
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết
Cấp chứng nhận CIO
Cấp thẻ APEC
Thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường
Thủ tục kiểm tra, xác nhận việc thực
hiện các công trình, biện pháp bảo vệ
môi trường trước khi đưa dự án vào vận
hành chính thức.

15

Luân chuyển phân công, xử lý, phê duyệt, trả
kết quả hồ sơ (áp dụng quy trình nghiệp vụ xử
lý hồ sơ theo chuẩn ISO hoặc tùy biến theo đặc
thù riêng của mỗi đơn vị)

Theo dõi thực hiện dự án sau cấp chứng nhận
Tình hình thực hiện đầu tư
Kết quả thực hiện dự án
Hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp (hoạt động của dự án, báo cáo
tài chính)

Các tiện ích hỗ trợ

Sử dụng lao động (tình trạng sử dụng
lao động, lao động nước ngoài,…)

Kết xuất các báo cáo theo mẫu ra Excel
Truy vấn và kết xuất báo cáo động tùy
biến người dùng

Thực hiện bản cam kết bảo vệ môi
trường
Báo cáo thống kê:

Tra cứu nhanh thông tin về một hồ sơ
Tra cứu, tìm kiếm, thống kê hồ sơ theo
nhiều tiêu chí khác nhau

Trên 20 báo cáo có sẵn theo mẫu, tự
động tổng hợp kết xuất số liệu theo tiêu
chí người dùng

Theo dõi quy trình luân chuyển, xử lý hồ
sơ, lưu lại các vết giao dịch…

Tổng hợp tình hình cấp chứng nhận đầu
tư

Tích hợp với cổng thông tin

Tổng hợp các dự án đã cấp phép xây
dựng

Tích hợp dịch vụ nhắn tin SMS thông
báo kết quả xử lý hồ sơ đến doanh
nghiệp, nhà đầu tư (nếu có yêu cầu).

Tổng hợp các dự án được cấp chứng chỉ
quy hoạch
Thống kê doanh nghiệp được cấp CIO
và APEC
Thống kê tình hình sử dụng lao động
Kết quả thực hiện các công trình, biện
pháp bảo vệ môi trường… (theo mẫu
của đơn vị yêu cầu)

Đối tượng khách hàng
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thành
phố
Ban quản lý khu kinh tế
Ban quản lý khu chế xuất
Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu
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HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Giới thiệu phần mềm
SmartHRM là một phần mềm không thể thiếu
cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Sản phẩm
được phát triển trong nhiều năm nghiên cứu,
tìm hiểu và phân tích kỹ quy trình nghiệp vụ.

Quản lý hồ sơ nhân viên:
Tập hợp đầy đủ và chi tiết toàn bộ thông
tin nhân viên, từ sơ yếu lý lịch cá nhân
đến quá trình công tác, ngày phép, hợp
đồng lao động, khen thưởng kỷ luật,
đánh giá thi đua... Nhân sự tăng giảm,
biến động nhân sự phức tạp mọi thay
đổi đều có giấy tờ đi kèm. SmartHRM
quản lý, cập nhật mọi thông tin biến đổi
của nhân viên.

SmartHRM cung cấp một giải pháp quản lý
nhân sự toàn diện và chuyên nghiệp, bao gồm
đầy đủ các tính năng xây dựng cơ cấu tổ chức
của công ty, doanh nghiệp: Tuyển dụng; Đào
tạo; Quản lý hồ sơ nhân viên; Quản lý chế độ
chính sách phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế; Chấm công; Tính lương; Đánh giá nhân
viên; Hệ thống phân quyền...Hỗ trợ nhập dữ
liệu tự động từ excel và ngược lại.

Các thông tin hồ sơ nhân viên:
Thông tin chung về hồ sơ: Họ và tên,
ngày sinh, giới tính, dân tộc, địa chỉ, nơi
sinh,…

Với nhiều phân hệ quản lý và có thể sử dụng
độc lập tùy theo yêu cầu của từng doanh
nghiệp, SmartHRM cam kết hoàn toàn có thể
đáp ứng mọi yêu cầu về quản lý nhân sự trong
doanh nghiệp của bạn.

Thông tin về hợp đồng lao động: số hợp
đồng, ngày ký hợp đồng, loại hợp đồng,
mức lương cơ bản, phụ cấp,…
Thông tin về bảo hiểm: số sổ bảo hiểm,
mức đóng, thời gian đóng, nơi đóng…
Thông tin về trình độ chuyên môn: trình
độ, bằng cấp,….
Thông tin về vị trí công tác: bộ phận,
chức vụ, người quản lý, hệ số lương,
ngày hiệu lực,…
Thông tin gia đình: họ và tên người
thân, mối quan hệ với nhân viên,…
Thông tin quá trình hoạt động, công
tác: từ tháng năm, thời gian công tác,
chức vụ,…

Các chức năng chính của phần mềm

Thông tin khác: thông tin kết nạp đảng,
thông tin tài khoản ngân hàng,…

Quản lý cơ cấu tổ chức nhân sự:
Mô hình phân cấp hình cây thư mục,
SmartHRM phản ánh một bức tranh toàn cảnh
từng vị trí nhân viên trong mô hình tổ chức của
doanh nghiệp.

Chấm công:
Quản lý chấm công nhanh chóng, chính
xác phục vụ việc tự động tính lương. Hệ thống
được tích hợp nhiều mẫu biểu chuẩn với nhiều
mô hình doanh nghiệp để bạn có thể lựa chọn
cho phù hợp như khối văn phòng, xưởng sản
xuất, cửa hàng... Hệ thống cho phép tích hợp

Cho phép thêm mới phòng ban, đơn vị
Cho phép chỉnh sửa, xóa, khóa phòng
ban đơn vị
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đầu đọc mã vạch, đọc thẻ tự động khi doanh
nghiệp của bạn có ứng dụng hình thức chấm
công này.
Phân hệ này ghi nhận dữ liệu chấm công
hàng ngày của nhân viên, xử lý dữ liệu để tính ra
số ngày công, số công làm ngoài giờ, làm ca,
nghỉ phép...
Tính lương:
Mỗi doanh nghiệp có cách tính lương
riêng. Nếu doanh nghiệp của bạn có hàng ngàn
nhân viên thì việc sai sót và mất thời gian để tính
lương là điều khó tránh khỏi.
Giờ đây bạn có thể chọn cách tính lương
phù hợp với đơn vị mình nhất.
SmartHRM sẽ tự động tính toán và đưa ra
bảng lương chính xác nhất cho từng nhân viên.
Quản lý tuyển dụng, đào tạo:
Theo dõi chi tiết nội dung quá trình phỏng
vấn các ứng viên. Khi ứng viên được tuyển
dụng, hồ sơ ứng viên sẽ được cập nhật vào hồ
sơ nhân viên chính thức của công ty một cách tự
động, không phải nhập liệu nhiều lần.
Bảo hiểm:
SmartHRM cho phép bạn xác định, điều
chỉnh tăng giảm, lập tờ khai và tự động lấy
thông tin từ bảng lương hàng tháng để cho ra
các báo cáo về bảo hiểm. Đáp ứng các mẫu biểu
tương thích với những quy định mới nhất về luật
lao động Việt Nam.
Hệ thống Báo cáo:
Báo cáo linh hoạt, mềm dẻo và có thể tùy
biến theo yêu cầu của doanh nghiệp. Các báo
cáo theo quy định nộp cho các cơ quan chức
năng. Cho phép xem báo cáo trước khi in, kết
xuất số liệu ra Excel, Word, PDF...

Tiện ích hệ thống:
Thông tin của nhà quản lý được bảo mật đến
tối đa, ngay cả trong nội bộ vì SmartHRM cho
phép phân quyền chi tiết đến từng chức năng
nghiệp vụ, mã hóa mật khẩu người dùng, dữ
liệu được đảm bảo an toàn nhờ chế độ sao lưu
phục hồi

Báo cáo về nhân sự
Báo cáo thống kê, tổng hợp lương
Báo cáo thống kê bảo hiểm
Báo cáo thống kê theo mẫu của đơn vị

Đối tượng khách hàng
Tổng công ty, tập đoàn
Doanh nghiệp
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG SSM
Giới thiệu phần mềm
Phần mềm SmartSSM được xây dựng dành cho
các cửa hàng bán hàng với đặc điểm: Quản lý
cửa hàng thật dễ dàng và xử lý tự động các
nghiệp vụ bán hàng - mua hàng - quản lý kho.
Nhân viên bán hàng nhanh hơn, tính toán
chính xác hơn, các số liệu tồn kho, công nợ,
doanh thu ... được cập nhật ngay sau khi bán.
Người quản lý dễ dàng biết chính xác doanh
thu, lợi nhuận của cửa hàng mỗi ngày, có thể
xem tất cả các giao dịch của cửa hàng với
khách hàng, với nhà cung cấp.
Quản lý kho tiện lợi và chính xác:
Có thể quản lý tồn kho thực tế, số lượng đã đặt
mua và đã bán nhưng chưa xuất kho.
Quản lý một mặt hàng nhiều đơn vị, tự động
hoán chuyển các đơn vị và quản lý số lượng tồn
kho cho từng đơn vị.
Thiết kế và in mã vạch giúp quản lý kho tiện lợi.
Quản lý và chăm sóc khách hàng tốt hơn:
Không phải mất nhiều thời gian tại quầy tính
tiền: Bán hàng nhanh hơn thông qua mã vạch,
tìm nhanh theo tên. Kiểm tra tồn kho, giá bán,
khuyến mại đơn giản.

Các chức năng chính của phần mềm

Tự động chọn mức giá tùy theo khách hàng.

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng:

Sử dụng dữ liệu thống kê doanh số bán hàng
theo khách hàng để quyết định giá bán cho
từng nhóm khách hàng và có chính sách chăm
sóc khách hàng tốt hơn. Khi có chính sách
chăm sóc khách hàng hợp lý, khách hàng sẽ
gắn bó hơn với doanh nghiệp

Có thể nhập các số liệu về mặt hàng, kho,
khách hàng, đơn hàng ... thông qua chức năng
nhập nhanh và khả năng import dữ liệu từ
Excel.
Màn hình sử dụng thân thiện có thể thành thạo
nghiệp vụ bán hàng nhanh chóng.

Quản lý Công nợ chính xác

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử
dụng.

Báo cáo bán hàng, nhập hàng, doanh thu...

Xử lý tự động các công việc:

theo mẫu biểu riêng của đơn vị.

Bán hàng nhanh và dễ dàng nhờ vào các tính
năng tính toán tự động.

Phân tích dữ liệu nhiều chiều: theo sản phẩm,
theo khách hàng, theo nhân viên bán hàng ...
Đồng thời có thể xem chi tiết các giao dịch đã
xảy ra với từng nhân viên, từng khách hàng.

Hệ thống báo cáo linh động:

Dễ dàng kiểm tra hoặc tìm kiếm giá sản phẩm,
chiết khấu, khuyến mại.
Có thể bán hàng bằng mã vạch hoặc thông qua
tên sản phẩm.
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Nâng cao hiệu quả quản lý:
Giúp các chủ cửa hàng quản lý được các thông
tin hoạt động, giảm mất mát và gian lận, đồng
thời quản lý nhân viên tốt hơn:
Phân quyền sử dụng cho từng nhân viên, hạn
chế việc truy cập các thông tin quan trọng giúp
cho chủ doanh nghiệp không phải thường
xuyên ở tại cửa hàng để quản lý
Kiểm tra hoạt động thông qua các giao dịch:
Mua hàng, Bán hàng, Đổi hoặc trả lại hàng ...
giảm thất thoát.
Đảm bảo nhân viên làm việc nghiêm túc và
hiệu quả ngay cả khi không có mặt người quản
lý tại cửa hàng.
Khả năng tích hợp cao:
Có khả năng tích hợp với các thiết bị hỗ trợ cho
việc bán hàng như: máy đọc mã vạch, máy in
hoá đơn, máy in mã vạch và cũng có thể sử
dụng phần mềm trên màn hình cảm ứng

Đối tượng khách hàng
Nhà hàng, cửa hàng, siêu thị
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PHAÀN MEÀM KEÁ TOAÙN DOANH NGHIEÄP

Giới thiệu phần mềm
Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả
các doanh nghiệp. Bộ phận Kế toán phải phản
ánh kịp thời, đầy đủ và chính xác mọi hoạt
động kinh tế, tài chính phát sinh, là nơi tập
trung xử lý các thông tin cần thiết để thực hiện
báo cáo thuế và một số nghiệp vụ khác. Trong
doanh nghiệp Kế toán giữ vai trò vô cùng quan
trọng.
Để trợ giúp cho nghiệp vụ kế toán doanh
nghiệp, chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm kế
toán doanh nghiệp SMAC (Smart Accounting). Các chức năng chính
SMAC là một phần mềm chuyên dụng cho việc
quản trị tài chính bao trùm lên tất cả các loại
hình doanh nghiệp từ sản xuất công nghiệp,
thương mại, dịch vụ, xây dựng đến các doanh
nghiệp xây lắp.

Hệ thống các danh mục từ điển,tham số
hệ thống
Quản lý hợp đồng,dự án, phương án kinh
doanh
Hợp đồng mua
Hợp đồng bán
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) bằng máy vi
tính.
Theo dõi thu chi tồn quỹ, kết xuất cá báo cáo (
Sổ quỹ, nhật ký bảng kê, ...)
Cho phép nhập nhiều hóa đơn trên cùng một
phiếu.
Theo dõi số dư của từng tài khoản trong ngân
hàng.
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
Lập và in các phiếu bán hàng theo dõi doanh
Thu.
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

Sản phẩm được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu
một cách kỹ lưỡng về mặt lý thuyết cũng như
các ứng dụng thực tế. Đây là kết quả của một
công trình khoa học dưới sự hợp tác của các
chuyên gia đầu ngành về tài chính và các kỹ sư
lập trình giỏi.
Sản phẩm được sự đầu tư và cung cấp các giải
pháp hiện đại về mô hình quản trị tài chính của
các nước tiên tiến trên thế giới.
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Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
Lập và theo dõi công nợ các phiếu mua hàng.
Kết xuất các bảng báo cáo hàng hóa dịch vụ
mua vào.
Theo dõi công nợ phải thu theo VND và nhiều
ngoại tệ khác
Sổ theo dõi đối chiếu công nợ
Kế toán kho hàng hóa
Lập và in các loại phiếu nhập xuất hàng hóa
Theo dõi tồn kho trên từng tài khoản,kho hàng,
sản phẩm
Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương
pháp tính giá khác nhau.
In thẻ kho và tình hình nhập xuất tồn theo từng
kho, từng hàng hóa hay tài khoản.
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 tài khoản,kho hàng.
Tự động tính giá xuất kho theo nhiều ,phương
pháp tính giá khác nhau.
Lập thẻ kho và tình hình nhập xuất tồn theo
từng kho, từng vật tư hay tài khoản.
Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư.
Báo cáo theo nhóm, quy cách, loại vật tư
Kế toán kho thành phẩm
Lập và in các loại phiếu nhập xuất thành phẩm
Theo dõi tồn kho trên từng tài khoản,kho hàng.
Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương
pháp tính giá khác nhau.
Lập thẻ kho và tình hình nhập xuất tồn theo
từng kho, từng thành phần.
Báo cáo nhập xuất tồn kho thành phẩm.
Báo cáo theo nhóm,quy cách, loại vật tư
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.
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 phương pháp
cũng như đối tượng sử dụng do người dùng
thiết lập.

Báo cáo nhập xuất tồn kho thành phẩm.
Báo cáo theo nhóm,quy cách, loại vật tư
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.
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 phương pháp
cũng như đối tượng sử dụng do người dùng
thiết lập.
Người dùng có thể thực hiện trích khấu hao thủ
công mà chương trình vẫn theo dõi được khấu
hao.
Theo dõi TSCĐ theo nhóm,nguồn vốn, đối
tượng sử dụng
Theo dõi lịch sử của tài sản
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. Chi
phí sản xuất chung được phân bổ theo phương
phápn người dùng định nghĩa.
Tính giá thành cả những bán thànhn phẩm
trung gian trong dây chuyền để xác định giá
thành của thành phẩm cuối cùng, giải quyết
được vấn đề nhận gia công hoặc đem gia công
một số công đoạn trong quy trình sản xuất.
Có thể sử dụng hoặc không sử dụng giá thành
kế hoạch.
Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo có liên
quan.
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
Phí môi trường
Thuế thu nhập
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Kế toán thuế
Thuế GTGT
Thuế TTĐB
Thuế tài nguyên
Phí môi trường
Thuế thu nhập
Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu
Kế toán tài khoản ngoài bảng
Lập và lưu trữ các phiếu liên quan đến tài
khoản ngoài bảng.
Báo cáo tài sản ngoài bảng.
Xác định kết quả kinh doanh và tính lãi lỗ
Kết chuyển chi phí tự động.
Trích khấu hao tự động.
Tự động xác định kết quả nghiệp vụ tài chính
và kết chuyển.
Tự động xác định kết quả hoạt động bất
thường.
Có thể điều chỉnh số liệu sau khi khóa sổ và
thực hiện khóa sổ lại.
Tự động tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Nếu cần có thể tự động trích các quỹ (phân
phối kết quả hoạt động kinh doanh).
Không cho phép cập nhật dữ liệu sau khi đã xác
định khóa sổ hoàn chỉnh.
Hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính
Sổ sách kế toán
Sổ cái,
Sổ chi tiết,
Bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối số phát
sinh.
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.
Hệ thống báo cáo kiểm kê
Kiểm kê công nợ phải thu
Kiểm kê công nợ phải trả
Kiểm kê vật tư, hàng hóa

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính.
Hệ thống báo cáo kiểm kê
Kiểm kê công nợ phải thu
Kiểm kê công nợ phải trả
Kiểm kê vật tư, hàng hóa
Quản lý nhân sự, Lao động, tiền lương
Quản lý hồ sơ nhân viên
Quản lý quá trình hoạt động của nhân viên
Chấm công
Tính lương, Bảo hiểm, thuế thu nhập
Quản lý cổ đông, cổ phần
Quản lý công việc được giao,Báo cáo
công việc được giao
Kế toán chủ đầu tư
Báo cáo nguồn vốn đầu tư
Báo cáo chi tiết cấp phát vốn đầu tư XDCB
Báo cáo thực hiện đầu tư XDCB
Báo cáo thực hiện đầu tư theo công trình,hạng
mục công trình
Báo cáo công trình, HMCT hoàn thành bàn giao
Báo cáo chi phí ban quản lý dự án
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 ngoại tệ
Báo cáo tổng hợp ngoại tệ
Báo cáo chi phí bán hàng theo yếu tố chi phí
Báo cáo chi phí quản lý theo yếu tố chi phí
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 lỗ lãi theo công trình (xây lắp,dịch vụ)
Báo cáo doanh thu theo từng công trình (xây
lắp,dịch vụ)
Báo cáo chi phí theo từng đầu xe (vận tải)
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Báo cáo giá thành công trình khách hàng (xây
lắp,dịch vụ)
Báo cáo lỗ lãi theo công trình (xây lắp,dịch vụ)
Báo cáo doanh thu theo từng công trình (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 xe (Vân tải)
In các sổ sách kế toán theo quy định của Bộ Tài
chính và theo nhu cầu riêng của công ty.
Hệ thống báo cáo nội bộ rất chi tiết và đầy đủ,
in theo nhiều kiểu khác nhau tùy theo đối
tượng nhận báo cáo và mục đích sử dụng báo
cáo để tạo thuận lợi cho các cấp lãnh đạo khác
nhau nhận báo cáo.
Tất cả các báo cáo còn lại đều có thể lựa chọn
thời gian báo cáo từ ngày... đến ngày... hoặc từ
tháng... đến tháng....
Báo cáo nhanh: tất cả các báo cáo đều có thể in
vào bất cứ lúc nào cần đến.
Các báo cáo đều có thể xem trước trên màn
hình hoặc chuyển đổi sang dạng Excel, HTML
(đưa lên website), văn bản dạng text hay dạng
nhị phân để tùy nghi sắp xếp theo nhu cầu của
người dùng.
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
Tình hình quyết toán giữa công ty mẹ và công
ty con...
Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất.

Đối tượng khách hàng
Tổng công ty
Tập đoàn kinh tế
Doanh nghiệp
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DỊCH VỤ LƯU TRỮ WEB HOSTING - MAIL SERVER
OrientSoft cung cấp đến khách hàng
các dịch vụ giá trị gia tăng như sau:

Bạn đang lựa chọn Giải pháp hosting chuyên
nghiệp cho Website và Email của bạn? Hãy đến

Lưu trữ website (Web Hosting)

với Giải pháp Hosting chuyên nghiệp với các

Quản lý website (Web Administration)

tính năng ưu việt của OrientSoft

Thư điện tử (Mail Server, Mail Offline, Mail

Với hệ thống hạ tầng máy chủ cấu hình cao

Plus,)

theo chuẩn công nghiệp, Server đặt tại các
Data Center uy tín ở Việt Nam và trên thế giới,
lưu lượng kết nối lớn, cũng như các điều kiện
ưu tiên về nguồn điện, mức độ bảo mật cao,
thời gian hoạt động liên tục - phong cách hỗ trợ
khách hàng chu đáo, nhiệt tình.
Ưu điểm của dịch vụ:

Máy chủ hosting, hiện đại, cấu hình mạnh, hoạt động ổn định.
Mail server không giới hạn dung lượng
Phần mềm nền (hệ điều hành, phần mềm nền,... ) tiên tiến nhất hiện nay.
Băng thông kết nối máy chủ hosting với mạng Internet cao hàng đầu tại Việt Nam.
Quý khách hàng có thể chủ quản hoàn toàn ứng dụng của mình, qua các chức năng
của hệ thống
Hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, tận tình
Các gói dịch vụ:

25

12

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Khối hành chính nhà nước

Khối doanh nghiệp

Sở Kế hoạch & Đầu tư Hưng Yên

Công ty CP sản xuất kinh doanh Gia súc

Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Phòng

gia cầm ( PTJFOOD )

Sở Kế hoạch & Đầu tư Kiên Giang

Economica Việt Nam

Sở Kế hoạch & Đầu tư Lạng Sơn

Tập đoàn Thành Long

Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Nam

Công ty cổ phần viễn thông Vạn Xuân

Sở Kế hoạch & Đầu tư Đắk Lắk

Công ty cổ phần may Hưng Việt

Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nam

Công ty cổ phần Nhựa thực phẩm STD

Sở Kế hoạch & Đầu tư Nam Định

Công ty TNHH thương mại Phấn Nụ

Sở Kế hoạch & Đầu tư Vĩnh Phúc

Công ty Food In Express Minh Phong

Sở Kế hoạch & Đầu tư An Giang

Công ty cổ phần truyền thông Manicom

Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An

Công ty Đầu tư và Thương mại Minh Chiến

Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Bình

Công ty Cổ phần Cầu 12

Bảo tàng tỉnh Hải Dương

Tổng Công ty Rau quả, Nông sản

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên

Công ty CP gốm sứ Đại Thắng

Sở văn hóa TT&DL tỉnh Hải Dương

Công ty TNHH truyền thông Ánh Dương

Ban kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

Công ty Cp công nghệ Bình Minh

Sở kế hoạch & đầu tư Bắc Ninh
Sở kế hoạch & đầu tư Tuyên Quang
Sở kế hoạch & đầu tư Quảng Ninh
Tất cả các huyện thị của các tỉnh: Hưng
Yên, An Giang, Kiên Giang, Quảng Nam,
Đắk Lắk...( >100 huyện, thị, TP )
Tạp chí Toán tuổi thơ
Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk
Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang
Hiệp hội Doanh nghiệp Hưng Yên
Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất
Ban quản lý các khu CN tỉnh Hưng Yên
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Tổ chức nước ngoài
Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ)
Tổ chức Hợp tác và phát triển Thụy Sỹ
(SDC)
Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)
Chương trình Hỗ trợ khu vực doanh
nghiệp(BSPS), DANIDA Đan Mạch
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp
quốc (UNIDO)

LIÊN HỆ
COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÀN MEÀM PHÖÔNG ÑOÂNG

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà số 114 Phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+ 84.4) 3259 5351 * Fax: (+ 84.4) 3537 9185
E-mail: info@orientsoft.vn * Website: www.orientsoft.vn

