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HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH
Ý NGHĨA:
Tính tất yếu: Ngày nay, với sự giao thương và cạnh tranh toàn
cầu, phải làm chủ thông tin nói chung và thông tin quản lý nói
riêng tại mỗi doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng và cấp
thiết. Với sự bùng nổ về công nghệ thông tin, việc xây dựng các
hệ thống thông tin quản lý (MIS), trong đó đặc biệt hệ thống
thông tin quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) với cốt lõi là
phân hệ thông tin kế toán (Accounting) đã trở nên dễ dàng và
tất yếu.
Tính cách mạng: Nhà quản lý thường e dè khi trang bị cho
doanh nghiệp hệ thống ERP, bởi thiếu thông tin trong việc lựa
chọn sản phẩm cộng thêm những khó khăn khi chuẩn bị nguồn lực của đơn vị. Tuy nhiên nay, khi lượng và chất của
các hệ thống ERP được nâng cao, thêm vào đó những đòi hỏi về tốc độ trong tư duy quản lý, sẽ là những tiền đề cho
việc tạo ra một cuộc cách mạng mới – cách mạng thông tin trong quản lý.

LỢI ÍCH:
Chính xác: Tất cả các nghiệp vụ đều được mô hình hóa trong hệ thống ERP. Do đó dòng chảy của thông tin đã được
chuẩn hóa và xử lý chính xác, đồng thời loại bỏ hoàn toàn các yếu tố dư thừa trong hệ thống thủ công.
Đo lường: Các hệ thống ERP ngày nay đã trở thành công cụ chuẩn mực để đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp. Chúng giúp giải quyết toàn bộ những khó khăn trong việc làm chủ thông tin quản lý của doanh nghiệp và giúp
chỉ ra hiệu quả, hạn chế dưới nhiều góc nhìn khác nhau.
Tốc độ: Hệ thống ERP được xây dựng trên nền công nghệ thông tin phát triển bùng nổ, nên tốc độ xử lý công việc cao
và chính xác. Chính điều đó đã tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc, nhân lực cho doanh nghiệp, giúp nâng cao năng
suất công việc và hiệu quả quản lý.
Chia sẻ thông tin: Thông tin được chia sẻ cho nhiều người sử dụng theo chức năng và quyền hạn được cấp. Thông tin
được bảo mật tuyệt đối, được lưu trữ tập trung nên hạn chế phân tán và thất lạc.
Lợi thế khác biệt: Thông tin toàn vẹn, đầy đủ và chính xác của hệ thống ERP được tích lũy lâu dài hình thành khối tài
sản tri thức sẽ tạo nên một lợi thế cạnh tranh hoàn toàn khác biệt cho doanh nghiệp. Là cơ sở để doanh nghiệp quản
lý hiệu quả nguồn lực, đồng thời hỗ trợ ra quyết định một cách tối ưu.

Finance and Business

Trang 2

FNB ERP 4.0 .Net

Quản trị tổng thể và điều hành doanh nghiệp trực tuyến

GIỚI THIỆU
Là một công ty có lực lượng nhân sự giàu kinh nghiệm và trẻ trung, năng động và sáng tạo, chúng tôi khát khao và tự tin
trở thành một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm ERP chuyên nghiệp. Sản phẩm phần mềm FNB được chúng tôi phát
triển trên nền công nghệ tiên tiến kết hợp kiến trức chuyên môn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đã và sẽ góp phần
đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác quản lý nhất là quản lý tài chính kế toán của nhiều doanh nghiệp. FNB được đóng
gói sẵn nhiều chức năng nghiệp vụ quản trị phổ biến kết hợp một công cụ thiết kế đặc thù FNB-Customizer để dễ dàng
tùy chỉnh theo các đặc thù và thay đổi quản trị của mỗi doanh nghiệp.
Phần mềm FNB được phát triển trên nền công nghệ .Net Framework, công cụ lập trình C# .Net, cùng với cơ sở dữ liệu SQL
Server, kế thừa các tính năng, tiện ích mà công nghệ mới đem lại giúp cho người sử dụng dễ dàng thao tác, kiểm tra, phân
tích dữ liệu 1 cách tối ưu nhất. Cho phép tổ chức dữ liệu doanh nghiệp theo cấu trúc cây phân cấp nhưng vẫn linh hoạt
trong việc tổng hợp dữ liệu giữa các đơn vị thành viên; dữ liệu doanh nghiệp lưu trữ theo mô hình tập trung tại trung tâm,
các đơn vị thành viên truy cập từ xa hay theo mô hình phân tán ở từng đơn vị thành viên, định kỳ đồng bộ dữ liệu với công
ty mẹ. Với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, phần mềm FNB có khả năng đáp ứng được hàng ngàn kết nối đồng thời
và lưu trữ hàng triệu bảng ghi.
FNB phiên bản chuẩn và tính năng FNB-Customizer: FNB phiên bản chuẩn cung cấp đầy đủ các tính chức năng quản trị
phù hợp cho mọi lĩnh vực kinh doanh (sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, may mặc, vận tải, dược phẩm, xuất nhập
khẩu,..), mọi quy mô doanh nghiệp (nhỏ, vừa, lớn) với bộ máy kế toán chỉ một hoặc gồm nhiều đơn vị thành viên hoạt
động ở nhiều địa điểm khác nhau. Chúng tôi cũng đã xây dựng bộ công cụ FNB-Customizer để cho phép dễ dàng tùy chỉnh
phần mềm FNB theo mọi đặc thù quản trị của doanh nghiệp, cũng như nhanh chóng đáp ứng các thay đổi quản trị trong
quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa, doanh nghiệp ứng dụng FNB sẽ linh động thiết lập và thay đổi
hệ thống quản trị của mình, không bị lực cảng từ chính phần mềm. Đây là điểm tạo nên sự khác biệt và nỗi bật của phần
mềm FNB, cho phép ứng dụng được cho nhiều doanh nghiệp với sự đa dạng về lĩnh vực hoạt động, loại hình, quy mô và
nhu cầu quản trị.
Với quyết tâm “Uy tín – Chất lượng – Đồng hành cùng khách hàng”, chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, cùng
chia sẻ với Quý Công ty mọi khó khăn. Chúng tôi tự tin đem đến cho Quý công ty những sản phẩm phần mềm quản lý tốt
nhất và những dịch vụ hậu mãi hoàn hảo.

Trân trọng kính chào và rất mong được hợp tác với Quý Công ty!

Finance and Business

Trang 3

FNB ERP 4.0 .Net

Quản trị tổng thể và điều hành doanh nghiệp trực tuyến

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
FNB ERP

NỘI DUNG
I. TỔNG QUAN
1. FNB – Hiệu quả nhanh chóng
2. Lợi ích đem lại cho doanh nghiệp
3. Hệ thống phần mềm FNB
II. CÁC PHÂN HỆ
Các phân hệ kế toán
1. Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền
2. Bán hàng
3. Công nợ phải thu
4. Mua hàng
5. Công nợ phải trả
6. Quản lý hàng tồn kho
7. Phân tích chi phí và giá thành
8. Quản lý tài sản cố định
Các phân hệ mở rộng
9. Nhân sự tiền lương – HRM
10. Quan hệ khách hàng – CRM
11. Quản lý bán hàng, kho bằng barcode
III. CÁC DỊCH VỤ
1. Dịch vụ tư vấn triển khai
2. Dịch vụ đào tạo
3. Dịch vụ hỗ trợ nghiệp vụ và bảo trì hệ thống
4. Dịch vụ tư vấn, thiết lập và bảo trì hệ thống phần cứng, mạng
5. Dịch vụ thiết kế xây dựng và triển khai Web
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I. TỔNG QUAN
1. HIỆU QUẢ - NHANH CHÓNG
Hiệu quả: Hầu hết các hệ thống ứng dụng tốn rất nhiều
thời gian trong việc phân tích, thiết kế , xây dựng, cài đặt
và triển khai. Sau khi cài đặt lại phải mất rất nhiều thời
gian để hệ thống thích ứng với những yêu cầu nghiệp vụ
của doanh nghiệp. Tuy nhiên, FNB với sự hỗ trợ của bộ
công cụ FNB-Customizer có thể giúp khách hàng triển
khai hệ thống quản lý cho doanh nghiệp giảm thời gian
và giảm chi phí.
Nhanh chóng: Trong thời đại ngày nay, việc chậm trễ về
thông tin sẽ gây thiệt hại vô cùng to lớn về lợi nhuận
cũng như uy tín cho doanh nghiệp. Sự khác biệt giữa
phần mềm đóng gói và không có khả năng tùy biến theo
yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp là khi doanh nghiệp
thay đổi nghiệp vụ, quy trình, sản phẩm đóng gói sẽ
được đưa về công ty cung cấp phần mềm, và được sửa
chữa mất rất nhiều thời gian. Với phần mềm FNB, sản
phẩm được thiết kế linh động, có thể thay đổi được đầu
vào (các dòng dữ liệu thô) và đầu ra (các thông tin quản
trị, báo cáo) tại ngay chính đơn vị bạn. Chính vì thế các
yêu cầu, các đặc thù sẽ được xử lý ngay lập tức, đáp ứng
nhanh chóng cho doanh nghiệp bạn.

Tính đa nhiệm: cho phép cùng 1 lúc làm việc trên nhiều phân hệ và nhiều cửa sổ chức năng (Run)
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2. LỢI ÍCH MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP
“Uy tín – Chất lượng – Đồng hành cùng khách hàng” – Đây chính là
nguyện vọng của tất cả các thành viên FNB. Chúng tôi sẽ đem sức
trẻ, khả năng sáng tạo của mình để chia sẻ những khó khăn và đóng
góp vào sự thành công của doanh nghiệp bạn.



Dễ dàng truy xuất thông tin

Tất cả thông tin được lưu trữ tập trung
trên FNB, do đó bạn sẽ dễ dàng truy
xuất những thông tin đó. Từ thông tin
khách hàng, hợp đồng, công nợ, tiền,
doanh số, chi phí, …được thiết kế trực
quan, giúp bạn đánh giá nhanh nhất
những biến động của doanh nghiệp.

“Nắm bắt” thông tin dễ như trở bàn tay!



Bạn không còn phải khổ sở chờ đợi
mỗi khi lập báo cáo nữa!

Chi phí đầu tư thấp
Với các phần mềm may đo chi phí
cho một hệ thống quản lý đặc thù
là rất cao, do nhà cung cấp sử
dụng một bộ máy khá cồng kềnh
để xây dựng.
Với FNB, do đã có bộ công cụ thiết
kế đặc thù FNB-Customizer, nên
việc biến đổi, tùy biến được thực
hiện với đội ngũ gọn nhẹ, nên chi
phí sẽ giảm rất nhiều và đồng thời
việc triển khai hệ thống sẽ nhanh
hơn, tiết kiệm được thời gian và
công sức cho doanh nghiệp.

Linh động đến bất ngờ


Bạn sẽ không bị “ngộp” trước một rừng dữ liệu cần xử lý
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Công cụ xử lý nhanh chóng

Giữa một rừng dữ liệu, FNB sẽ giúp
bạn xử lý, chọn lọc ra những thông
tin quản trị hiệu quả chỉ với một click
chuột hoặc một nút nhấn
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3. CÁC ĐẶC ĐIỂM NỘI BẬT CỦA FNB ERP 4.0


Màn hình nhập liệu được thiết kế trực quan, đơn
giản



Module quản trị người dùng

Giúp người dùng dễ dàng tương tác. Ngoài ra hệ thống Chi tiết theo user, nhóm user. Phân quyền theo từng phân
phím tắt được xây dựng chi tiết nên việc nhập liệu sẽ trở hệ, theo chức năng, theo báo cáo. Phân quyền theo các sự
nên cực kỳ nhanh chóng và gọn nhẹ.
kiện (thêm, xóa, sửa) và phân quyền theo bộ số liệu.


Chức năng tìm kiếm



Tích hợp công cụ tùy biến FNB-Customizer

Tìm kiếm linh động theo các đối tượng dữ liệu, người dùng Khách hàng dễ dàng thay đổi những nội dung đầu vào và
có thể thay đổi các đối tượng và các yếu tố, điều kiện tìm đầu ra cho phù hợp với doanh nghiệp mà không cần phải
kiếm.
lập trình.


Báo cáo: hệ thống báo cáo được chia theo từng
module (phân hệ)

-

Báo cáo tài chính: luôn được cập nhật theo những
quy định mới nhất của Bộ Tài chính.
Báo cáo thuế và sổ sách kế toán.
Báo cáo công nợ phải thu – phải trả.
Báo cáo chi phí – giá thành.
Báo cáo phân tích quản trị.
Báo cáo hàng tồn kho
Các báo cáo đặc thù theo yêu cầu của doanh nghiệp

-
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Tích hợp: quản lý kho, hàng hóa theo mã vạch
(barcode)



Tích hợp quản lý bán hàng (barcode)



Tích hợp quản lý tài sản cố định



Tích hợp quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi
quan hệ khách hàng (CRM)



Tích hợp quản lý nhân sự, tiền lương: tổng hợp dữ
liệu chấm công, tính lương. Tự động hạch toán lương
và các khoản theo lương, tính thuế thu nhập cá nhân.
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II. HỆ THỐNG KẾ TOÁN
FNB-ACCOUNTING

Ban quản trị
(Board Of
Directors)
Khách hàng - Phải
thu

Tài sản cố định

(Fixed Asset)

(Customer - AR)

Thủ quỹ - Ngân
hàng
(Treasurer Banking)

FNB
Accounting

Sản xuất
(Manufacturing)

Nhà cung cấp Phải trả

Hàng hóa, vật tư,
kho bãi

(Suppliers - AP)

(Inventory)
Các Module mở
rộng
(Module ++)



FNB-Accounting là sản phẩm phần mềm kế toán 
được ấp ủ, xây dựng từ tâm huyết của những người
làm công nghệ thông tin lâu năm. Với khả năng linh
động, mềm dẻo trong việc tùy biến, FNB tương thích
hoàn toàn với mọi loại hình doanh nghiệp, mọi đặc
thù và ngành nghề khác nhau.

FNB-Accounting hỗ trợ:
- Excel: tất cả báo cáo, dữ liệu được hỗ trợ xuất dữ
liệu ra Excel 100%.
- Đồ thị: tất cả các báo cáo đều có phần thể hiện
thông tin bằng đồ thị trực quan
- Import: bạn có thể tự mình import dữ liệu đầu vào
(danh mục, chứng từ phát sinh) bằng template
excel do FNB cung cấp.

 Sản xuất

Bao bì

Thực phẩm

 Thương mại

Dược

Giáo dục

 Dịch vụ

May mặc

Thiết bị văn phòng,…
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III. CÁC PHÂN HỆ
KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

TỔNG QUAN
Quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi, tồn quỹ theo từng tài khoản tiền gửi ngân hàng, tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp.
Xử lý độc lập giữa kế toàn tiền mặt và thủ quỹ, hỗ trợ giám sát, đối chiếu.
ĐẶC ĐIỂM CHÍNH















Nghiệp vụ thu chi tiền nội tệ.
Nghiệp vụ thu chi tiền ngoại tệ.
Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng.
Ủy nhiệm chi.
Xử lý chuyển khoản.
Xử lý đa tiền tệ.
Nghiệp vụ thu chi tạm ứng theo từng đối tượng, chi tiết theo từng vụ việc, công trình.
Tự tính chênh lệch tỷ giá – đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối tháng.
Công cụ lập dự toán thu chi, so sánh đối chiếu giữa số dự toán và số thực tế.
Sổ quỹ tiền mặt.
Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng.
Báo cáo tổng hợp tiền mặt theo ngày.
Báo cáo tổng hợp tiền gửi ngân hàng.
…

Finance and Business
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BÁN HÀNG

TỔNG QUAN
Bán hàng là công việc tạo ra nguồn thu cho doanh
nghiệp. Do đó quản lý bán hàng tốt sẽ thúc đẩy
tăng doanh số, tạo ra lợi nhuận. Module bán hàng
trong FNB hỗ trợ bạn nhiều tiện ích, giúp bạn quản
lý tốt nhất doanh số của doanh nghiệp mình.
ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
-

Finance and Business

Lập đơn đặt hàng.
Lập hóa đơn. Kiểm soát hạn mức công nợ.
Kiểm tra kho hàng.
Ghi nhận doanh thu và công nợ.
Tự động hạch toán thuế GTGT.
Thực hiện tính các chính sách chiết khấu giảm
giá.
Tự động xuất kho.
Tính giá vốn hàng bán.
Tính lãi lỗ theo từng nhóm hàng, mặt hàng, …
Tính lãi lỗ theo từng hóa đơn, đơn hàng.
Tính lãi lỗ theo từng khách hàng, loại khách
hàng.
Phân tích doanh số theo mặt hàng.
Phân tích doanh số theo khách hàng, loại
khách hàng, khu vực, …
…
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TỔNG QUAN
Công nợ phải thu là một phần rất quan trọng của Công ty, nó là cơ sở
để xây dựng các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tình
hình công nợ phải thu một cách chi tiết và chính xác là rất cần thiết

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

CÔNG NỢ PHẢI THU

-

Tự động ghi nhận công nợ khi lập hóa đơn.
Công nợ hóa đơn theo khách hàng, hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng,
dự án.
Xử lý công nợ phải thu, xử lý bù trừ công nợ.
Thanh toán công nợ phải thu.
Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo khách hàng, hóa đơn, đơn
hàng, hợp đồng, dự án, …
Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu.
Báo cáo phân tích tuổi nợ.
Thông báo công nợ vượt hạn mức nợ (debt quota).
Lập kế hoạch thanh toán trong tháng.
Tính lãi công nợ quá hạn.
…

TỔNG QUAN
Module mua hàng được xây dựng dựa trên sự tổng hợp của nhiều mô
hình khác nhau. Do đó các nghiệp vụ được xây dựng đầy đủ và chi tiết.
ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

MUA HÀNG

-

Finance and Business

Ghi nhận hàng hóa nhập kho.
Tự động hạch toán thuế GTGT, thuế nhập khẩu.
Phân bổ thuế nhập khẩu cho hàng hóa theo giá trị, số lượng từng
mặt hàng.
Ghi nhận chi phí mua hàng.
Phân bổ chi phí mua hàng cho hàng hóa theo giá trị, số lượng từng
mặt hàng.
Báo cáo chi tiết mua hàng.
Báo cáo tổng hợp mua hàng.
Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào.
Báo cáo chi tiết giá mua từng mặt hàng.
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PHÂN HỆ

TỔNG QUAN

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
-

CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Cho phép quản lý các khoản
công nợ phải trả cho nhà
cung cấp theo hợp đồng,
hóa đơn, đơn đặt hàng.
Đồng thời, giúp nhà quản trị
lập các kế hoạch thanh toán
một cách hiệu quả và chính
xác
Quản lý hàng tồn kho là một
nhiệm vụ quan trọng của
doanh nghiệp. Xây dựng
quy trình quản lý tốt và hệ
thống quản lý kho ổn định,
chính xác sẽ giúp doanh
nghiệp kiểm soát tốt tài
chính của mình, tránh được
thiệt hại trong việc lưu trữ
hàng trong kho, nâng cao
lợi thế cạnh tranh

-

HÀNG TỒN KHO

PHÂN TÍCH CHI PHÍ
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Finance and Business

-

-

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, bài toán tính giá
thành rất quan trọng và vô
cùng khó khăn. Xây dựng phương pháp tính giá thành
không chính xác sẽ ảnh
hưởng đến báo cáo tài
chính của doanh nghiệp.
FNB Accounting, bằng công
cụ thiết kế động sẽ chia sẻ khó khăn này với doanh
nghiệp.

Với FNB, module kế toán
tổng hợp được thiết kế
thuận tiện, đơn giản. Tất cả
nghiệp vụ tổng hợp như:
đánh giá chênh lệch tỷ giá,
xử lý bút toán tổng hợp
định kỳ, kết chuyển doanh
thu, chi phí đều được xử lý
với một thao tác click chuột.

-

Tự động ghi nhận công nợ
phải trả khi mua hàng.
Xử lý công nợ phải trả.
Bù trừ công nợ phải trả và
công nợ phải thu.
Thanh toán công nợ phải trả
(xử lý chi tiết trên từng hóa
đơn, hợp đồng).

Báo cáo phân tích tuổi nợ.
Báo cáo kế hoạch thanh
toán công nợ phải trả.
Bảng đối chiếu công nợ với
nhà cung cấp.

Nhập kho vật tư hàng hóa.
Nhập kho thành phẩm, sản
xuất trong kỳ.
Xuất kho vật tư hàng hóa.
Xuất kho nguyên liệu dùng
cho sản xuất.
Xuất chuyển kho nội bộ.
Xuất khác: xuất biết tặng,
khuyến mãi, …
Tính giá vốn tự động

Phân bổ chi phí mua hàng
Báo cáo chi tiết nhập xuất
tồn kho theo từng mặt
hàng.
Báo cáo nhập xuất tồn
theo từng nhóm hàng, lô
hàng.
Tự động lập bảng kê hàng
hóa dịch vụ mua vào.

-

Báo cáo so sánh giữa chi
phí phát sinh và chi phí kế
hoạch.
Báo cáo phân tích chi phí
theo khoản mục.
Tập hợp chi phí sản xuất
trong kỳ.
Xử lý tính giá thành: thực
hiện kết chuyển, phân bổ
theo nhiều tiêu thức khác
nhau.
Báo cáo giá thành từng sản
phẩm, nhóm sản phẩm, giá
thành công trình, vụ việc,
…

Hạch toán chi phí phát sinh.
Tự động tập hợp chi phí phát
sinh từ các phần hành khác.
Phân bổ chi phí quản lý, chi
phí bán hàng theo các yếu
tố, thực hiện phân bổ theo
nhiều tiêu thức khác nhau
như doanh số bán, số lượng
bán, …
Phân bổ chi phí quản lý, chi
phí bán hàng theo từng
nhóm hàng, từng mặt hàng.
Tính kết quả kinh doanh trên
từng nhóm hàng, từng mặt
hàng.

-

-

Hạch toán các bút toán tổng
hợp.
Xử lý chênh lệch tỷ giá cuối
tháng.
Xử lý các bút toán lương và
các khoản tính theo lương.
Xử lý tính lại giá vốn.
Xử lý các bút toán định kỳ
Xử lý kết chuyển doanh thu,
chi phí, xác định kết quả kinh
doanh.

Phân bổ chi phí bán hàng,
chi phí quản lý doanh
nghiệp theo doanh số từng
mặt hàng, nhóm hàng.
Phân tích lãi lỗ theo từng
mặt hàng.
Báo cáo chi tiết tài khoản.
Báo cáo tổng hợp tài
khoản.
Hệ thống báo cáo tài chính,
báo cáo quản trị, đặc thù,…
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QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
TỔNG QUAN

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Quản lý tài sản cố định theo nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại.
Lưu giữ thông tin chi tiết về tài sản cố
định, dễ dàng truy xuất thông tin khi cần
thiết, quản lý thông tin tập trung, bảo
mật theo từng người sử dụng.
-

Finance and Business

Theo dõi thông tin chi tiết về tài sản cố định.
Phân nhóm tài sản cố định.
Theo dõi nơi sử dụng, mục đích sử dụng, người quản lý.
Ghi tăng tài sản cố định.
Lắp thêm tài sản cố định.
Ghi giảm tài sản cố định.
Tháo dỡ tài sản cố định.
Thanh lý tài sản cố định.
Ghi nhận tài sản cố định đem đi sửa chưa. Theo dõi lịch sử (history log)
của tài sản cố định.
Tự động khấu hao tài sản cố định hàng tháng.
Báo cáo tổng hợp tài sản cố định.
Báo cáo chi tiết tài sản cố định. Thẻ tài sản cố định, …
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IV. DỊCH VỤ
1. Dịch vụ tư vấn triển khai
-

Tư vấn tin học hóa các bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp.
Tư vấn các nghiệp vụ kế toán, các quy trình xử lý.
Triển khai hệ thống kế toán FNB Accounting.
Triển khai hệ thống bán hàng siêu thị, nhà sách, nhà hàng.
Triển khai hệ thống chấm công, tính lương.
Triển khai hệ thống quản lý kho bằng mã vạch.

2. Dịch vụ đào tạo
-

Đào tạo sử dụng hệ thống phần mềm FNB ERP 4.0 .Net
Đào tạo kế toán.
Đào tạo tin học.

3. Dịch vụ hỗ trợ nghiệp vụ và bảo trì hệ thống
-

Dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm FNB Accounting.

4. Dịch vụ tư vấn, thiết lập và bảo trì hệ thống phần cứng, mạng
-

Tư vấn xây dựng phần cứng cho doanh nghiệp.
Tư vấn đầu tư trang thiết bị, máy tính.
Tư vấn và triển khai lắp đặt mạng LAN cho doanh nghiệp.

5. Dịch vụ thiết kế xây dựng và triển khai Website
-

Thiết kế xây dựng và triển khai website
Dịch vụ quảng bá website trên market360.vn, google, facebook và các mạng xã hội khác, ….
…

CÔNG TY TNHH ECOMPANIEZ
73/13 Huỳnh Văn Bánh, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Tel: (028) 3 862 1862
Email: support@fnbsoft.net
Website: www.fnbsoft.net
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