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Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phần mềm FAST
Giới thiệu công ty
Tên công ty

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp FAST

Tên tiếng Anh
Tên giao dịch

Fast Software Company.

Ngày thành lập

11 tháng 6 năm 1997.

Đội ngũ

Trên 400 nhân viên tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.
Phát triển, tư vấn và triển khai ứng dụng HTTT quản trị hoạt động
và điều hành doanh nghiệp trên nền tảng CNTT.

Lĩnh vực hoạt động
Giải pháp sản phẩm

FAST

Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và lớn: Fast Business,
Online, Fast Business (ERP), Fast Financial, Fast CRM Online,
Fast HRM Online, Fast DMS Online
Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Fast Accounting,
Fast Accounting Online
Phần mềm cho thực hành môn kế toán máy: Fast Accounting
Online for Education
Lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu đặc thù.

Mục tiêu

Là “Đối tác lâu dài, tin cậy” của khách hàng, nhân viên, cổ đông,
các đối tác và cộng đồng.

Phương châm
Thành tích

Nhanh hơn - Thông minh hơn
10 giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội Phần mềm Việt Nam VINASA
2 giải BITCup của tạp chí PC World Việt Nam cho Giải pháp Phần
mềm Tốt nhất (Best Software Solution) do người dùng bình chọn.
TOP 5 đơn vị phần mềm.
18 huy chương vàng, bạc, bằng khen, giải thưởng CNTT của các cơ
quan chức năng, hiệp hội ngành nghề và tại các triễn lãm tin học.

Khách hàng

Hơn 18.000 khách hàng trên toàn quốc.

Trụ sở

Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà CT1B, Khu VOV, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm
Đt: (024) 7108-8288, Fax: (024) 3771-5591.
Hồ Chí Minh: Tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, Q. Tân Bình
Đt: (028) 7108-8788, Fax: (028) 3848-6425.
Đà Nẵng: 39-41 Quang Trung, Q. Hải Châu
Đt: (0236) 381-0532, Fax: (0236) 381-2692.
1900-2130
info@fast.com.vn
www.fast.com.vn
(Số liệu nêu trên tính đến ngày 30-6-2018)

Tổng đài
Email
Website
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Fast Accounting
Nghiệp vụ đầy đủ, báo cáo và sổ
sách đúng theo chế độ kế toán, thuế
Fast Accounting 11 có 1
phân hệ thống và 14
phân hệ nghiệp vụ, đáp
ứng đầy đủ các yêu cầu
về kế toán, thuế cho các
doanh nghiệp vừa và
nhỏ.
Có thể hạch toán với mô
hình phức tạp như
nhiều đơn vị cấp dưới,
nhiều bộ phận hạch
toán, nhiều loại ngoại
tệ…

Luôn được cập nhật các thông tư về kế
toán và thuế của Bộ tài chính và Tổng cục
thuế, lên các báo cáo tài chính và số sách
kế toán theo đúng quy định.

Fast Accounting có 4 phiên
Phân hệ
bản cho các loại hình sxkd
khác nhau: dịch vụ, thương 1. Hệ thống
mại, xây lắp và sản xuất.
2. Kế toán tổng hợp

Sản
xuất

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Kế toán mua hàng và công nợ
phải trả

X

X

X

X

6. Kế toán hàng tồn kho

-

X

X

X

7. Kế toán TSCĐ

X

X

X

X

8. Kế toán CCLĐ

X

X

X

X

9. Báo cáo chi phí theo khoản mục

X

X

X

X

10. Kế toán dự án, công trình xây lắp

X

X

X

X

11. Kế toán giá thành sản xuất

-

-

-

X

12. Báo cáo thuế

X

X

X

X

13. Báo cáo quản trị các trường do
người sử dụng tự định nghĩa

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Tuỳ theo nhu cầu, khách
hàng chọn mua phiên bản 4. Kế toán bán hàng và công nợ phải
thu (kết nối hóa đơn điện tử)
phù hợp.

14. Quản lý hóa đơn
15. Thuế thu nhập cá nhân.

info@fast.com.vn

Dịch vụ Thương Xây lắp
mại
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Phần mềm FAST
Mềm dẻo và linh hoạt
Có hơn 100 tham số giúp người sử dụng khai
báo, lựa chọn đúng với yêu cầu của doanh
nghiệp.
Người sử dụng có thể khai báo các chỉ tiêu,
cách tính cho một số báo cáo đáp ứng yêu cầu
quản trị nội bộ.
Trường hợp số liệu khai thác với nhiều trường
thông tin thì người sử dụng có thể lựa chọn,
sắp xếp các trường cần thiết cho các mẫu báo cáo khác nhau và lưu lại để sử dụng.
Chương trình có nhiều trường tự do để người sử dụng tự khai báo theo yêu cầu quản trị.

Thực hiện thu chi thanh toán chặt chẽ và chi tiết
Thực hiện thu chi, thanh toán liên quan
đến tiền mặt, tiền gửi hoặc tiền vay một
cách chặt chẽ, chi tiết theo đúng đối
tượng, theo hóa đơn, theo hợp đồng, theo
khoản mục phí. Ngăn chặn việc chi âm.
Chỉ cần một cái bấm chuột là có thể xem
được báo cáo nhanh về số dư tiền mặt tại
quỹ, tiền gửi và tiền vay ở từng ngân hàng.

Quản lý bán hàng hiệu quả thu tiền kịp thời
Chu trình bán hàng – thu tiền có thể được thực
hiện trên phần mềm từ khâu lập đơn hàng đến
xuất hàng và thu tiền, giúp cho việc tiếp nhận
đơn hàng đầy đủ, giao hàng đúng hạn và thu
tiền kịp thời.
Các báo cáo về tình trạng thực hiện đơn hàng
và thu tiền, phân tích bán hàng và công nợ đa
dạng, hỗ trợ công tác phân tích bán hàng –
nhóm hàng bán chạy, mặt hàng lãi cao, các
khách hàng mua thường xuyên, thanh toán
đúng hạn… từ đó đưa ra phương án bán hàng
tốt hơn, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.
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Fast Accounting
Quản lý mua hàng chặt chẽ thanh toán đúng hạn
Chu trình mua hàng – thanh toán có thể thực
hiện trên phần mềm từ khi đặt mua cho đến
nhận hàng và thanh toán cho nhà cung cấp.
Các báo cáo về tình trạng tồn kho, về đơn
hàng bán hỗ trợ cho việc đặt mua kịp thời,
tồn kho tối ưu.
Công nợ được theo dõi chi tiết theo hạn
thanh toán của từng hóa đơn giúp cho việc
thanh toán đúng hạn, xây dựng mối quan hệ
tốt với nhà cung cấp.

Tính giá tồn kho, lên báo cáo nhanh với số lượng dữ liệu lớn
Nhiều màn hình giao dịch đa dạng – nhập
mua xuất thẳng, xuất điều chuyển giữa các
dự án, xuất cho sản xuất theo định mức… hỗ
trợ một cách hữu ích cho người sử dụng.
Cho phép lựa chọn tính giá tồn kho phù hợp
với yêu cầu của doanh nghiệp: bình quân
tháng, bình quân di động hoặc nhập trước
xuất trước.
Tốc độ tính giá cực nhanh, ngay cả khi với
nhiều ngàn danh điểm vật tư và số lượng
phiếu nhập xuất lớn.
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Phần mềm FAST
Nhiều tính năng giúp quản lý TSCĐ, CCDC dễ dàng, chính xác
Phần mềm theo dõi TSCĐ và CCDC từ khi
tăng – mua mới, nhận điều chuyển… cho
đến khi giảm – thanh lý, báo hỏng, điều
chuyển... và các thay đổi trong quá trình sử
dụng – điều chỉnh giá trị, điều chuyển bộ
phận… giúp người sử dụng luôn nắm bắt
đầy đủ thông tin về hiện trạng của TSCĐ và
CCDC.
Chức năng phân bổ khấu hao, phân bổ chi
phí rất linh hoạt, đáp ứng yêu cầu đa dạng
trên thực tế - phân bổ trực tiếp cho sản
phẩm, dự án, bộ phận sử dụng… Có thể xử
lý được tính huống trong một kỳ một tài sản,
công cụ có thể điều chuyển qua nhiều bộ
phận sử dụng, nhiều dự án/công trình… hỗ
trợ cho việc tính giá thành dự án/công trình
hoặc sản phẩm được chính xác.

Dự án, công trình được quản lý chặt chẽ, chi tiết
Dự án, công trình được theo dõi trên phần
mềm từ khâu dự toán cho đến tính toán giá
thành, lợi nhuận và theo dõi công nợ phải
thu cũng như phải trả.
Chi phí tập hợp được phân bổ theo nhiều
cách khác nhau: theo hệ số, theo phát sinh
của tài khoản, theo giá thành của dự án,
theo giá trị của dự án. Chi phí có thể tập hợp
thông qua các dự án “gián tiếp” và sau đó
phân bổ cho các dự án “trực tiếp”.
Giá vốn có thể kết chuyển theo các phương
pháp khác nhau: theo hệ số, theo so sánh
giữa chi phí dở dang và doanh thu, theo so
sánh giữa chi phí phát sinh và chi phí dự
toán.
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Fast Accounting
Đáp ứng yêu cầu tính giá thành sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp
Dự án, công trình được theo dõi trên phần
mềm từ khâu dự toán cho đến tính toán giá
thành, lợi nhuận và theo dõi công nợ phải
thu cũng như phải trả.
Chi phí tập hợp được phân bổ theo nhiều
cách khác nhau: theo hệ số, theo phát sinh
của tài khoản, theo giá thành của dự án,
theo giá trị của dự án. Chi phí có thể tập hợp
thông qua các dự án “gián tiếp” và sau đó
phân bổ cho các dự án “trực tiếp”.
Giá vốn có thể kết chuyển theo các phương
pháp khác nhau: theo hệ số, theo so sánh
giữa chi phí dở dang và doanh thu, theo so
sánh giữa chi phí phát sinh và chi phí dự
toán.

Thông tin nhanh kịp thời, báo cáo quản trị đa dạng
Phát triển trên nền công nghệ hiện đại
Fast Accounting được phát triển trên công
nghệ của Microsoft, ngôn ngữ lập trình là
C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể
chạy trên máy đơn lẻ, mạng nội bộ hoặc làm
việc từ xa qua internet.

Công nghệ tiên tiến
Công nghệ tiên tiến

Tốc độ xử lý nhanh, nhiều tính năng thông minh
Fast Accounting tập trung vào nâng cao tốc độ xử lý khi thực hiện giao dịch, xử lý và tính
toán cuối kỳ cũng như lên báo cáo giúp người sử dụng làm việc với tốc độ nhanh nhất.

Có nhiều tiện ích, tính năng thông minh giúp người sử dụng khai thác thông tin một cách
hiệu quả phục vụ tốt công tác kế toán quản trị.
Có các chức năng kiểm tra số liệu kế toán với kho hàng, báo cáo thuế, hỗ trợ tìm kiếm
các sai sót khi báo cáo lên sai.
Tốc độ xử lý nhanh, nhiều tính năng thông minh
info@fast.com.vn
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Phiên bản đầu tiên phát triển từ năm 1997. Hiện có trên 14.000 khách hàng.
Làm việc qua internet với tốc độ cực nhanh.
FAST thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu đặc thù của khách hàng.

CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (FAST)
Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà CT1B, Khu VOV, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm
Đt: (024) 7108-8288 Fax: (024) 3771-5591
Tp. Hồ Chí Minh
Lầu 9, Tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, Q. Tân Bình
Đt: (028) 7108-8788, Fax: (028) 3848-6425
Đà Nẵng
39-41 Quang Trung, Q. Hải Châu
Đt: (0236) 381-0532, Fax: (0236) 381-2692
Email: info@fast.com.vn | Website: www.fast.com.vn

