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Tên tiếng Anh

Fast Software Company

Tên giao dịch

FAST

Ngày thành lập

11 tháng 6 năm 1997

Đội ngũ

Trên 400 nhân viên tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Lĩnh vực hoạt động

Phát triển, tư vấn và triển khai ứng dụng HTTT quản trị hoạt động và điều hành
doanh nghiệp trên nền tảng CNTT.

Giải pháp, sản phẩm

• Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và lớn: Fast Business Online (ERP),
Fast DMS Online, Fast CRM Online, Fast HRM Online
• Phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Fast Accounting,
Fast Accounting Online
• Giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice
• Phần mềm kế toán dành cho đào tạo: 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

Nhanh hơn – Thông minh hơn.

Thành tích

11 giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội Phần mềm Việt Nam VINASA
2 giải BIT Cup cho Giải pháp Phần mềm Tốt nhất do người dùng bình chọn
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
TOP 5 đơn vị phần mềm
Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” do Báo điện tử Dân trí, tập đoàn VNPT và Đài truyền
hình Việt Nam trao tặng.

Khách hàng

Hơn 26.000 khách hàng trên toàn quốc.

Trụ sở

Hà Nội - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh

Tổng đài

1900-2130

Email
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Website

www.fast.com.vn

(Số liệu báo cáo tính đến ngày 31-12-2019)
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THƯ GIỚI THIỆU
Kính gửi:

Ban Giám đốc Công ty
Ông/Bà Kế toán trưởng
Ông/Bà phụ trách tin học

FAST là công ty chuyên sâu về phát triển và cung cấp các phần mềm, giải pháp quản trị tác nghiệp và điều
hành doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ thông tin. Các phần mềm, giải pháp này sẽ giúp tự động hóa
công các công việc thủ công nhàm chán, hỗ trợ làm việc sáng tạo, thông minh, giúp cho doanh nghiệp đạt
được lợi thế cạnh tranh trên thị trường nhờ tốc độ, thông tin và khả năng khai thác thông tin.
FAST phát triển và cung cấp các giải pháp khác nhau về quy mô và yêu cầu:
Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và lớn:
Fast Business Online – Giải pháp quản trị toàn diện doanh nghiệp (ERP)
Fast DMS Online – Phần mềm quản lý hệ thống phân phối
Fast CRM Online – Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng
Fast HRM Online – Phần mềm quản lý nhân sự - chấm công – tính lương.
Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Fast Accounting – Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Fast Accounting Online – Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây.
Giải pháp hóa đơn điện tử:
Fast e-Invoice – Giải pháp cho hóa đơn điện tử.
Giải pháp cho đào tạo:
Fast Accounting Online for Education – Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây dành cho
đào tạo.
Về dịch vụ, FAST cung cấp các dịch vụ sau:
Tư vấn lựa chọn giải pháp
Khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế sản phẩm
Lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu đặc thù
Cài đặt, đào tạo, chuyển đổi số liệu và triển khai sử dụng
Bảo hành, bảo trì và hỗ trợ sử dụng
Nâng cấp sản phẩm, mở rộng ứng dụng.
Quý Công ty có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và yêu cầu hiện tại và nâng cấp, chuyển lên giải
pháp cao hơn khi doanh nghiệp phát triển và mở rộng.
Trong tài liệu này chúng tôi xin giới thiệu đến Quý Công ty về Fast Accounting – phần mềm kế toán cho
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điểm nổi bật, khác biệt của Fast Accounting đó là chuyên sâu về quản trị và tính
giá thành. Fast Accounting vinh dự được nhận giải thưởng BITCup (Best Software Solution – Giải pháp phần
mềm tốt nhất) của tạp chí vi tính PC World Việt Nam, giải thưởng Sao Khuê cho “Phần mềm tiêu biểu” của Hiệp
hội phần mềm Việt Nam (VINASA) trao tặng.
Quý Công ty có thể tham khảo thêm thông tin về FAST và các sản phẩm, dịch vụ của FAST, chi tiết hơn về sản
phẩm Fast Accounting trên trang web www.fast.com.vn.
Trân trọng!
Công ty FAST.

Fast Accounting
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Fast Accounting là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có
quy mô vừa và nhỏ

TỔNG QUAN VỀ
FAST ACCOUNTING

Fast Accounting được phát triển và liên tục hoàn thiện từ năm 1997, hiện
có trên 17.000 khách hàng và đạt nhiều giải thưởng khác nhau như Sao
Khuê, BITCup, sản phẩm được nhiều người sử dụng, CUP CNTT…

Fast Accounting có 4 phiên bản tương ứng với các
loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xây lắp,
sản xuất.
Dịch vụ

Thương
mại

Xây
lắp

Sản
xuất

1. Hệ thống

X

X

X

X

2. Kế toán tổng hợp

X

X

X

X

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

X

X

X

X

4. Kế toán bán hàng và công nợ
phải thu (kết nối hóa đơn điện tử)

X

X

X

X

5. Kế toán mua hàng và công nợ
phải trả

X

X

X

X

Phân hệ

6. Kế toán hàng tồn kho

X

X

X

7. Kế toán TSCĐ

X

X

X

X

8. Kế toán CCDC

X

X

X

X

9. Báo cáo chi phí theo khoản
mục

X

X

X

X

10. Kế toán giá thành 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

14. Thuế thu nhập cá nhân.

X

X

X

X

Phần mềm FAST

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.
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QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Phân hệ “Quản trị Hệ thống” giúp người sử dụng khai báo các thông tin
dùng cho toàn bộ phân mềm, quản lý việc truy cập phần mềm của những
người sử dụng và bảo trì cơ sở dữ liệu kế toán.

Menu các chức năng

Quản lý người sử dụng
Khai báo danh sách những người sử dụng phần
mềm, quy định và chính sách về mật khẩu, mật
khẩu truy cập, phân quyền truy cập các menu,
phân quyền thực hiện các chức năng như tạo
mới, xem, sửa, xóa, in…
Phân quyền người sử dụng theo đơn vị cơ sở.
Xem các máy đang chạy chương trình, thống kê
về sử dụng chương trình của từng người sử
dụng.

Quản lý số liệu
Lưu trữ (back-up) số liệu: chương trình sẽ tự
động lưu trữ theo lịch do người sử dụng khai
báo, lưu trữ thành nhiều bản cho từng lần lưu
trữ.
Khóa số liệu: chương trình chỉ cho nhập mới,
chỉnh sửa các số liệu phát sinh sau ngày đã khóa.
Có thể khóa cho toàn bộ hệ thống hoặc khóa
riêng cho từng màn hình giao dịch

Các tính năng chính
Khai báo ngày bắt đầu của năm tài chính, có thể
là ngày bất kỳ trong năm

Bảo trì số liệu: xóa các bản ghi không hợp lệ, có
thể do import số liệu, chuyển đổi số liệu từ phần
mềm cũ; tối ưu việc lưu trữ và dung lượng lưu trữ
dữ liệu (shrink database)

Khai báo kỳ bắt đầu nhập liệu vào phần mềm (kỳ
mở sổ)
Khai báo danh mục các loại tiền sử dụng

Kiểm tra các tệp số liệu, loại bỏ những bản ghi
không đồng bộ giữa các tệp số liệu, có thể do
mất điện, rớt mạng đột ngột khi lưu số liệu,
virus, lỗi ổ cứng…

Khai báo danh mục các đơn vị cơ sở (các công ty
con, các chi nhánh…), cho phép quản lý số liệu
riêng của từng đơn vị cấp dưới cũng như tổng
hợp số liệu của toàn doanh nghiệp

Sao chép số liệu vào ra (import/export), có thể
sử dụng khi chuyển số liệu từ các đơn vị về văn
phòng công ty…

Khai báo các tham số hệ thống dùng chung cho
toàn bộ phần mềm như mã đồng tiền hạch toán,
hình thức sổ sách kế toán sử dụng…
Khai báo các thông tin liên quan đến các màn
hình cập nhật các giao dịch/các chứng từ như
ẩn/hiện các trường, các thông tin ngầm định
Khai báo các thông tin liên quan đến các quyển
chứng từ, dùng để đánh số các chứng từ cùng
loại có thể được nhập từ các màn hình giao dịch
khác nhau
Khai báo các thông tin tùy chọn giúp người sử
dụng làm việc với phần mềm được thuận tiện
hơn.

Fast Accounting
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KẾ TOÁN
TỔNG HỢP

Trong phân hệ “Kế toán Tổng hợp” người sử dụng có thể cập nhật các
phiếu kế toán tổng quát, các bút toán điều chỉnh, các bút toán định kỳ,
các bút toán phân bổ cuối kỳ, thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
và thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ. Phân hệ kế toán tổng hợp
thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác, lên các báo cáo tài
chính và sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính và theo các mẫu
đặc thù do người sử dụng khai báo phục vụ quản trị nội bộ.

Menu các chức năng

Ví dụ về màn hình nhập chứng từ “Phiếu kế toán”

Xử lý số liệu cuối kỳ
Người sử dụng khai báo các bút toán cuối kỳ:
cách thức tính toán, hạch toán nợ có… Dựa vào
khai báo chương trình sẽ thực hiện tập hợp số
liệu, tính toán và tạo các bút toán
Bút toán phân bổ cuối kỳ: có thể khai báo tập
hợp theo tài khoản và một đối tượng như bộ
phận hạch toán, dự án… đối tượng nhận phân
bổ là các tài khoản và các đối tượng như bộ phận
hạch toán, dự án, đơn hàng… Đối với các trường
hợp phân bổ phức tạp liên quan đến bài toán
tính giá thành sản xuất, giá thành dự án, xây lắp
thì thực hiện tại các phân hệ tương nghiệp vụ
tương ứng.

Hệ thống tài khoản
Mã tài khoản có độ dài tới 16 ký tự
Khai báo các thông tin liên quan đến từng tài
khoản như tài khoản mẹ, loại tài khoản, có theo
dõi công nợ hay không, một số trường đi kèm
phải nhập và các mã ngầm định
Chương trình cho phép thực hiện việc đổi, ghép
mã tài khoản.

Cập nhật chứng từ
Cập nhật các phát sinh không được cập nhật ở
các phân hệ nghiệp vụ khác tại màn hình phiếu
kế toán
Có thể nhập trên 1 phiếu kế toán nhiều nhóm
định khoản 1 nợ/nhiều có hoặc nhiều nợ/1 có và
thực hiện kiểm soát cân đối tổng phát sinh nợ
bằng tổng phát sinh có của từng nhóm định
khoản
Khi nhập các chứng từ giống nhau (ví dụ các bút
toán định kỳ) chương trình có tiện ích cho phép
sao chép thông tin từ một chứng từ cũ sang một
chứng từ mới.

Phần mềm FAST

Bút toán kết chuyển cuối kỳ: khai báo tài khoản
tập hợp số liệu để kết chuyển đi và tài khoản
nhận số liệu kết chuyển đến. Có thể kết chuyển
chi tiết theo nhiều đối tượng khác nhau như bộ
phận hạch toán, dự án, mã phí…
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Sổ sách kế toán

Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ: khai
báo và thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối
kỳ đối với các tài khoản có gốc ngoại tệ. Đối với
các tài khoản có theo dõi chi tiết công nợ thì sẽ
đánh giá chênh chệnh cho từng đối tượng công
nợ.

Lên đầy đủ các sổ kế toán theo quy định. Luôn
được cập nhật theo quy định mới nhất của Bộ tài
chính
Cho phép chọn in ấn sổ sách theo hình thức
nhật ký chung hoặc chứng từ ghi sổ
Lên các sổ kế toán chi tiết theo quy định.

Các tiện ích

Nhập (import) số dư ban đầu của tài khoản từ Bảng thông tin quản trị
excel
Bảng thông tin quản trị cung cấp các thông tin
quản trị một cách nhanh chóng dựa trên gần 20
Nhập (import) chứng từ từ excel
báo cáo quản trị thường dùng. Người sử dụng
Đánh lại các số chứng từ đã phát sinh
cũng có thể khai báo thêm các báo cáo theo yêu
Kiểm tra số liệu: Khi bảng cân đối kế toán không
cầu riêng. Mỗi khi thay đổi báo cáo lựa chọn,
cân, bảng cân đối phát sinh tài khoản bị sai lệch
khoảng thời gian báo cáo hoặc đơn vị báo cáo
thì chương trình có chức năng kiểm tra một loạt
thì chương trình đưa ngay ra kết quả, cung cấp
các nguyên nhân dẫn đến các sai lệch này, đưa ra
thông tin tức thời cho các cán bộ quản lý.
các giao dịch gây lỗi, hoặc các khai báo chưa
đúng… giúp người sử dụng có thể chỉnh sửa để
lên báo cáo đúng.

Báo cáo tài chính
Lên đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định
Có thể kết xuất số liệu trên các báo cáo tài chính
ra tệp và đưa lên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
của Tổng Cục thuế.
Người sử dụng có thể tự khai báo các mẫu báo
cáo tài chính theo yêu cầu, khai báo các chỉ tiêu,
công thức tính toán của các chỉ tiêu

Tra cứu số liệu

Có các báo cáo tài chính cho nhiều kỳ, báo cáo
tài chính chi tiết theo các đơn vị cơ sở (công ty
thành viên), bộ phận hạch toán.

Fast Accounting

Chương trình cung cấp một loạt báo cáo cho
phép tra cứu số liệu của toàn bộ hệ thống một
cách nhanh chóng, tiện lợi. Có những báo cáo
cho phép người sử dụng chọn các trường số liệu
muốn xem và lưu lại mẫu này để sử dụng cho
các lần tiếp theo. Có thể lưu nhiều báo cáo như
vậy.
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KẾ TOÁN TIỀN MẶT,
TIỀN GỬI, TIỀN VAY

Phân hệ “Kế toán Tiền mặt, Tiền gửi, Tiền vay” thực hiện các giao dịch thu
chi, thanh toán, giúp người sử dụng quản lý chặt chẽ, chi tiết việc thu chi
theo đúng đối tượng, đúng chứng từ - hóa đơn, hợp đồng, dự án, đơn
hàng, khế ước vay…

Menu các chức năng

Thực hiện các giao dịch thu chi
Thực hiện thanh toán với sự chỉ rõ chi tiết đến hóa đơn, hợp đồng, đơn hàng, dự án, khế ước, bộ phận
hạch toán…
Thực hiện thu chi liên quan đến 1 hoặc nhiều đối tượng - khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên… trên
cùng 1 chứng từ
Trong trường hợp chi thanh toán thẳng cho các chi phí (không qua công nợ) chương trình có các tiện ích
liên quan đến tính thuế GTGT (giá đã bao gồm thuế và giá chưa bao gồm thuế) cũng như nhập các thông
tin liên quan đến hóa đơn thuế GTGT đầu vào
Đối với các phát sinh ngoại tệ cho phép quản lý và hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế và tỷ giá ghi
sổ. Chương trình tự động tính toán tỷ giá ghi sổ. Cho phép người sử dụng chỉnh sửa khi quy đổi ra đồng
tiền hạch toán bị lẻ
Kiểm soát chi âm quỹ với các lựa chọn: không cho chi, chỉ cảnh báo, không có cảnh báo
Có thể in từ chương trình phiếu thu, phiếu chi, UNC theo mẫu đặc thù, người dùng có thể chỉnh sửa
Nhiều UNC theo mẫu sẵn có của các ngân hàng.

Phần mềm FAST
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Các tiện ích
Nhập (import) danh mục, số dư và chứng từ từ ﬁle excel.

Các báo cáo
Có các nhóm báo cáo sau:
Các báo cáo tiền mặt
Các báo cáo tiền gửi ngân hàng
Các báo cáo tiền vay.
Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp khác nhau.

Fast Accounting
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KẾ TOÁN BÁN HÀNG
VÀ
CÔNG NỢ PHẢI THU

Phân hệ “Kế toán Bán hàng và Công nợ Phải thu” theo dõi chu trình bán
hàng từ bước lập đơn hàng đến xuất hàng, phát hành hóa đơn và thu tiền,
giúp cho việc tiếp nhận đơn hàng đầy đủ, giao hàng đúng hạn và thu tiền
kịp thời. Cung cấp các báo cáo bán hàng đa dạng, hỗ trợ phân tích bán
hàng như nhóm hàng bán chạy, mặt hàng lãi cao, các khách hàng thường
xuyên, khách hàng thanh toán đúng hạn… từ đó đưa ra phương án bán
hàng tốt hơn, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

Menu các chức năng
Hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm thuế
và/hoặc doanh thu.
Kết nối với phần mềm phát hành hóa điện
tử của FAST hoặc một số nhà cung cấp
phần mềm hóa đơn điện tử khác.
Thu tiền bán hàng, điều chỉnh công nợ
Thu tiền bán hàng, nhận tiền khách hàng
thanh toán (tiền mặt, tiền gửi)
Chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ
công nợ
Phân bổ tiền đã thu cho các hóa đơn.
Theo dõi hóa đơn bán hàng chi tiết theo nhân
viên/bộ phận kinh doanh, thời hạn thanh
toán… Theo dõi nhiều đơn hàng, hợp đồng, dự
án trên 1 hóa đơn. Kiểm tra số dư hiện thời của
khách hàng

Danh mục khách hàng
Mã khách hàng lên tới 16 ký tự

Xử lý linh hoạt các trường hợp hàng khuyến mãi,
quà tặng, giảm giá...

Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với
nhiều mã, để phân nhóm, phân loại khách hàng
phục vụ thống kê, phân tích

Có thể tạo phiếu thu khi lưu hóa đơn bán hàng
thu tiền ngay

Kiểm tra mã số thuế hợp lệ, trùng mã số thuế

Tự động tính toán thuế và chuyển thông tin
sang bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra.

Thông tin khách hàng được phần mềm tự động
lấy từ cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp khi
nhận mã số thuế

Có thể sửa tiền thuế (làm tròn số). Theo dõi thuế
theo dự án hợp đồng

Quản lý khách hàng theo đơn vị trong trường
hợp có nhiều đơn vị sử dụng chung một cơ sở dữ
liệu
Nhiều thông tin hỗ trợ như tài khoản ngầm định,
điều khoản thanh toán…

Thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ bán
hàng và thu tiền

Thực hiện các bút toán điều chỉnh, bút toán bù
trừ giữa các khách hàng hoặc với nhà cung cấp
Thu tiền có thể thực hiện riêng và sau đó phân
bổ tiền thu cho các hóa đơn
In hóa đơn từ chương trình trên mẫu in sẵn hoặc
in trực tiếp từ chương trình.

Các giao dịch, chứng từ bán hàng
Đơn hàng, hợp đồng bán
Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
Hóa đơn dịch vụ
Phiếu nhập hàng bán, dịch vụ bị trả lại

Phần mềm FAST
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Các tiện ích

Ví dụ về màn hình nhập: “Hóa đơn bán hàng”

Nhập (import) danh mục và số dư ban đầu từ excel
Nhập (import) chứng từ (hóa đơn) từ excel.

Các báo cáo
Có các nhóm báo cáo sau:
Báo cáo bán hàng theo mặt hàng
Báo cáo bán hàng theo tài khoản
Báo cáo công nợ khách hàng
Báo cáo công nợ hóa đơn
Báo cáo đơn hàng.
Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích bán hàng, công nợ theo thời gian
– nhiều kỳ, lũy kế, so sánh cùng kỳ khác năm… phân tích bán hàng, công nợ theo các chiều/đối tượng
khác nhau…
Một số báo cáo người sử dụng có thể tự chọn các cột số liệu lên báo cáo, thứ tự sắp xếp các cột, độ rộng
các cột và lưu lại mẫu để sử dụng lại cho các lần tiếp theo.

Fast Accounting
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KẾT NỐI VỚI GIẢI PHÁP
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
FAST E-INVOICE

Fast e-Invoice là giải pháp hóa đơn điện tử, giúp khách hàng phát
hành, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng, an toàn và
nhanh chóng.

Menu các chức năng
Phần mềm Fast Accounting sẵn sàng kết nối với Fast e-Invoice. Khách hàng nhập các thông tin của hóa đơn
vào phần mềm Fast Accounting và chuyển lên Fast e-Invoice để phát hành hóa đơn điện tử.
Điểm khác biệt của FAST là cho phép khách hàng lựa chọn phần mềm phát hành hóa đơn điện tử - không chỉ
có Fast e-Invoice, mà có thể sử dụng phần mềm của một số đối tác khác.

.

Tính năng của Fast e-Invoice
Cập nhật thông tin hóa đơn bán hàng trên các phần mềm giao dịch.
Chuyển thông tin hóa đơn bán hàng lên phần mềm phát hành hóa đơn điện tử.
Phát hành hóa đơn điện tử, cấp số hóa đơn trên phần mềm.

Fast Accounting
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Phân hệ “Quản lý Hóa đơn” đáp ứng quy trình nghiệp vụ về khởi tạo,
Quản lý hóa đơn điện tử
Xem và in các báo cáo thống kê về các hoạt động quản lý hóa đơn điện tử của doanh nghiệp
Chuyển thành hóa đơn giấy: Cho phép chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành thành hóa đơn
giấy dùng để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử
Xem hóa đơn điện tử trước khi phát hành: Cho phép xem mẫu in hóa đơn điện tử trước khi phát hành
chính thức nhằm tránh sai sót dữ liệu trên hóa đơn.
Xử lý khi sai thông tin hóa đơn
Cho phép hủy hóa đơn điện tử đã phát hành khi có sai sót, lập và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa
đơn đã bị hủy
Cho phép lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh khi hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao
hàng, cung ứng dịch vụ, đã kê khai thuế.
Cho phép khách hàng tiếp nhận hóa đơn điện tử thuận tiện, nhanh chóng thông qua cổng tiếp nhận hóa đơn
của bên phát hành (Web, Portal) hoặc nhận qua email.
Người dùng có thể cung cấp thông tin đăng nhập cho khách hàng của mình để truy cập và quản lý lịch sử
hóa đơn đã phát hành.
Cho phép người dùng quản lý tình hình phát hành hóa đơn trên Mobile App.

Ví dụ về màn hình “Phát hành hóa đơn điện tử”

Fast Accounting
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KẾ TOÁN MUA HÀNG
VÀ
CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Phân hệ “Kế toán Mua hàng và Công nợ Phải trả” theo dõi quá trình mua
hàng từ khi đặt mua cho đến nhận hàng, nhận hóa đơn và thanh toán cho
nhà cung cấp. Các báo cáo về 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.

Menu các chức năng

Hóa đơn mua dịch và các hàng hóa khác
(TSCĐ, CCDC…)
Thanh toán cho nhà cung cấp
Chi thanh toán cho nhà cung cấp - bằng
tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
Phiếu thanh toán tạm ứng
Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ
công nợ
Phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn.
Theo dõi nhiều đơn hàng, hợp đồng, dự án trên
1 phiếu nhập mua
Các chi phí nhập mua, thuế nhập khẩu có thể
nhập chung trên cùng phiếu nhập hoặc nhập
riêng như là một phiếu nhập chi phí. Có các tiện
ích cho việc phân bổ chi phí cho các mặt hàng
Khi làm phiếu xuất trả lại nhà cung cấp có thể tra
phiếu nhập mua

Danh mục nhà cung cấp
Mã nhà cung cấp lên tới 16 ký tự
Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với
nhiều mã, để phân nhóm, phân loại nhà cung
cấp phục vụ thống kê, phân tích
Kiểm tra mã số thuế hợp lệ, trùng mã số thuế
Thông tin khách hàng được phần mềm tự động
lấy từ cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp khi
nhập mã số thuế
Quản lý nhà cung cấp theo đơn vị trong trường
hợp có nhiều đơn vị sử dụng chung một cơ sở dữ
liệu

Tự động tính toán thuế và cập nhật các thông tin
liên quan đến hóa đơn thuế đầu và, có thể nhập
nhiều hóa đơn thuế đầu vào liên quan đến 1
phiếu nhập để lên bảng kê hóa đơn thuế GTGT
đầu vào, có thể tách theo dự án, hợp đồng
Thực hiện các bút toán điều chỉnh, bút toán bù
trừ công nợ giữa các nhà cung cấp hoặc với
khách hàng
Thanh toán có thể thực hiện riêng và sau đó
phân bổ tiền thanh toán cho các hóa đơn
In phiếu nhập kho, phiếu thanh toán tạm ứng từ
chương trình trên mẫu in sẵn hoặc in trực tiếp từ
chương trình.

Nhiều thông tin hỗ trợ như tài khoản ngầm định,
điều khoản thanh toán…

Thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ
mua hàng và thanh toán
Các giao dịch, chứng từ mua hàng
Đơn hàng, hợp đồng mua - nội địa và nhập
khẩu
Nhập hàng mua – nội địa và nhập khẩu
Nhập mua xuất thẳng
Chi phí mua hàng
Xuất trả lại nhà cung cấp

Phần mềm FAST
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Các tiện ích
Nhập (import) danh mục và số dư ban đầu từ excel.
Nhập (import) chứng từ (hóa đơn) từ excel.

Các báo cáo
Có các nhóm báo cáo sau:
Báo cáo hàng nhập mua
Báo cáo mua hàng theo tài khoản
Báo cáo công nợ của nhà cung cấp
Báo cáo công nợ hóa đơn
Báo cáo đơn hàng.
Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích hàng nhập mua, công nợ theo thời
gian – nhiều kỳ, lũy kế, so sánh cùng kỳ khác năm… phân tích mua hàng, công nợ theo các chiều/đối
tượng khác nhau…
Một số báo cáo người sử dụng có thể tự chọn các cột số liệu lên báo cáo, thứ tự sắp xếp các cột, độ rộng
các cột và lưu lại mẫu để sử dụng lại cho các lần tiếp theo.

Fast Accounting
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KẾ TOÁN
HÀNG TỒN KHO

Phân hệ “Kế toán hàng tồn kho” theo dõi mọi phát sinh nhập, xuất và
điều chuyển kho. Người sử dụng có thể 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. Nhiều báo cáo phục vụ thống kê và phân tích về hàng nhập,
hàng xuất và hàng tồn kho.

Menu các chức năng

Kiểm kê tồn kho
Các giao dịch liên quan đến nhập mua,
xuất bán được nhập tại các phân hệ tương
ứng và tự động chuyển sang phân hệ kế
toán hàng tồn kho.
Giao dịch nhập/xuất có thể thực hiện với nhiều
hợp đồng, dự án, lệnh sản xuất, nhiều mã nhập
xuất (tài khoản đối ứng), nhiều mã kho
Hỗ trợ việc tính các mặt hàng và số lượng hàng
xuất dựa theo khai báo định mức sản phẩm
Xuất điều chuyển có thể thực hiện 1 bước - tự
động tạo phiếu nhập hoặc 2 bước – phiếu xuất
riêng, phiếu nhập riêng
Kiểm tra hàng tồn kho khi thực hiện xuất kho
In chứng từ trên mẫu in sẵn hoặc trực tiếp từ
chương trình.

Danh mục vật tư, hàng hóa
Mã vật tư có độ dài tới 16 ký tự
Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với
nhiều mã, để phân nhóm, phân loại vật tư phục
vụ thống kê, phân tích
Quản lý nhà cung cấp theo đơn vị trong trường
hợp có nhiều đơn vị sử dụng chung một cơ sở
dữ liệu
Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên
quan – tài khoản kho, tài khoản giá vốn, tài
khoản... để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán
các giao dịch nhập xuất hàng hóa, vật tư

Ví dụ về màn hình nhập chứng từ “Phiếu xuất kho”

Cho phép khai báo các mặt hàng quản lý theo 2
đơn vị tính, quản lý theo lô.

Thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ
nhập xuất
Các giao dịch, chứng từ nhập xuất
Nhập kho
Xuất kho
Xuất điều chuyển
Lệnh sản xuất.

Phần mềm FAST
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Các tiện ích
Nhập (import) các danh mục và số dư, tồn kho
ban đầu từ excel

Tốc độ tính giá cực nhanh, ngay cả khi với nhiều
ngàn danh điểm vật tư và số lượng phiếu nhập
xuất lớn. Có thể tính giá đúng cho trường hợp
điều chuyển lòng vòng giữa các kho. Xử lý được
trường hợp chi phí về sau hoặc xuất đích danh
đối với tính giá theo phương pháp nhập trước
xuất trước.

Nhập (import) chứng từ từ excel
Kiểm tra số liệu: Khi có sai lệch sổ kho và sổ chi
tiết tài khoản hoặc giữa tồn kho và tồn kho trên
các phiếu nhập tính theo phương pháp nhập
trước xuất trước thì chương trình có chức năng
kiểm tra một loạt các nguyên nhân dẫn đến các
sai lệch này, đưa ra các giao dịch gây lỗi, hoặc
các khai báo chưa đúng… giúp người sử dụng
có thể chỉnh sửa để lên báo cáo đúng.

Các báo cáo
Có các nhóm báo cáo sau:
Báo cáo nhập kho
Báo cáo xuất kho
Báo cáo tồn kho.

Khai báo kho ngầm định cho các vật tư, nếu chỉ
có một kho hoặc vật tư nào đó chỉ ở có 1 kho thì
không phải nhập mã kho nhập/xuất.

Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết,
tổng hợp và phân tích hàng nhập, xuất, tồn –
nhiều kỳ, lũy kế, so sánh cùng kỳ khác năm…
phân tích hàng nhập, xuất, tồn theo các
chiều/đối tượng khác nhau…

Tính giá hàng tồn kho
Tính giá và cập nhật giá hàng tồn kho theo
nhiều phương pháp khác nhau: giá trung bình
tháng, giá trung bình theo ngày, giá nhập trước
xuất trước, giá đích danh.

Một số báo cáo người sử dụng có thể tự chọn
các cột số liệu lên báo cáo, thứ tự sắp xếp các
cột, độ rộng các cột và lưu lại mẫu để sử dụng lại
cho các lần tiếp theo.

Làm phiếu xuất lệch giá cuối kỳ với các lựa chọn
khác nhau tùy theo nhu cầu.
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KẾ TOÁN
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Phân hệ “Kế toán TSCĐ” lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời
điểm tăng đến khi giảm, giúp người sử dụng nắm rõ các thông tin kế
toán về tài sản tại một thời điểm bất kỳ. Với các tính năng cho phép cập
nhật các thay đổi liên quan đến tài sản như điều chuyển bộ phận sử
dụng, điều chỉnh giá trị tài sản, điều chỉnh khấu hao kỳ… và khả năng
khai báo phân bổ khấu hao đa dạng, linh hoạt phần mềm giúp cho
việc quản lý TSCĐ đáp ứng các yêu cầu của kế toán một cách thuận tiện
và chính xác.

Menu các chức năng

Thông tin về tài sản cố định
Theo dõi các thông tin như nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, phương pháp tính khấu hao, số kỳ
khấu hao, nhóm tài sản, loại tài sản, bộ phận sử dụng, lý do tăng, nước sản xuất, năm sản xuất...
Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với nhiều mã, để phân nhóm, phân loại tài sản phục vụ thống
kê, phân tích
Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan – tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí - để hỗ trợ
cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao.

Ví dụ về màn hình khai báo thông tin về TSCĐ

Phần mềm FAST
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Các tiện ích

Bảng tính khấu hao TSCĐ theo bộ phận

Nhập (import) danh mục tài sản từ excel.

Bảng tính khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn

Khai báo các thay đổi về tài sản

Bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ

Điều chỉnh tăng/giảm giá trị tài sản

Bảng hạch toán phân bổ khấu hao TSCĐ

Điều chuyển bộ phận sử dụng

Bảng hạch toán phân bổ khấu hao TSCĐ - theo bộ
phận.

Khai báo tạm dừng khấu hao

Các báo cáo

Khai báo giảm tài sản
Khai báo thôi khấu hao.

Tính khấu hao, phân bổ khấu hao, tạo bút
toán sổ cái
Bảng tính khấu hao TSCĐ

Có các nhóm báo cáo sau:
Báo cáo kiểm kê TSCĐ
Báo cáo tăng giảm TSCĐ
Báo cáo khấu hao TSCĐ.
Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết,
tổng hợp và phân tích theo nhiều chiều/đối
tượng khác nhau.
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KẾ TOÁN
CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Phân hệ “Kế toán CCDC” lưu giữ các thông tin cần thiết về CCDC từ thời
điểm tăng đến khi giảm, giúp người sử dụng nắm rõ các thông tin kế
toán về CCDC tại một thời điểm bất kỳ. Với các tính năng cho phép cập
nhật các thay đổi liên quan đến CCDC như điều chuyển bộ phận sử
dụng, điều chỉnh trích chi phí kỳ… và khả năng khai báo phân bổ chi
phí đa dạng, linh hoạt phần mềm giúp cho việc quản lý CCDC đáp ứng
các yêu cầu của kế toán một cách thuận tiện và chính xác.

Menu các chức năng

Thông tin về CCDC
Theo dõi các thông tin như số lượng, nguyên giá, giá trị đã phân bổ, giá trị còn lại, phương pháp phân bổ
chi phí, số kỳ phân bổ, nhóm CCDC, loại CCDC, bộ phận sử dụng, lý do tăng, nước sản xuất, năm sản
xuất...
Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với nhiều mã, để phân nhóm, phân loại CCDC phục vụ thống
kê, phân tích
Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan – tài khoản chi phí chờ phân bổ, tài khoản chi phí
- để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao.

Ví dụ về màn hình khai báo thông tin về CCDC
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Các tiện ích

Có thể khai báo cách thức phân bổ chi phí đa
dạng, linh loạt cho nhiều đối tượng như bộ
phận hạch toán, dự án, sản phẩm, lệnh sản xuất

Nhập (import) danh mục CCDC từ excel.

Khai báo các thay đổi về tài sản

Thực hiện tạo bút toán phân bổ chi phí và hạch
toán vào sổ cái.

Điều chuyển bộ phận sử dụng
Khai báo tạm dừng phân bổ (trích chi phí)

Các báo cáo

Khai báo giảm
Khai báo hỏng
Khai báo thôi phân bổ (trích chi phí).

Tính trích chi phí, phân bổ chi phí, tạo bút toán
sổ cái
Có thể tính giá trị trích chi phí cho trường hợp
trong một kỳ CCDC được điều chuyển qua nhiều
bộ phận sử dụng hoặc cho nhiều dự án/công
trình

Có các nhóm báo cáo sau:
Báo cáo kiểm kê CCDC
Báo cáo tăng giảm CCDC
Báo cáo trích chi phí CCDC.
Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết,
tổng hợp và phân tích theo nhiều chiều/đối
tượng khác nhau.

Có thể điều chỉnh giá trị trích chi phí sau khi tính
theo công thức
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BÁO CÁO CHI PHÍ
THEO KHOẢN MỤC

Phân hệ “Báo cáo chi phí theo khoản mục” lên các báo cáo chi tiết và
tổng hợp cũng như báo cáo phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý,
chi phí sản xuất chung. Các khoản mục phí có thể theo dõi dựa vào các
tiểu khoản, tiết khoản hoặc sử dụng một trường riêng để khai báo.

Menu các chức năng

Một số báo cáo chi phí theo khoản mục
Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí/tiểu khoản.
Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí/tiểu khoản.
Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí – nhiều kỳ.
Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí – so sánh giữa 2 kỳ.
…
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KẾ TOÁN DỰ ÁN,
CÔNG TRÌNH

Phân hệ “Kế toán dự án, công trình” thực hiện tập hợp các chi phí liên
quan đến từng dự án, công trình, lên các báo cáo giá thành cũng như
báo cáo lãi lỗ, các báo so sánh giữa số dự toán và số thực tế. Các số liệu
được theo dõi gồm số phát sinh trong kỳ, số lũy kế từ đầu năm và số lũy
kế từ khi khởi công. Việc phân bổ chi phí và kết chuyển giá vốn được
khai báo linh hoạt, bao quát nhiều trường hợp, đáp ứng yêu cầu đa
dạng trên thực tế. Cho phép theo dõi tồn kho, công nợ ở từng dự án,
công trình. Có thể theo dõi các dự án, công trình theo các phân nhóm
khác nhau cũng như theo cấu trúc dự án, công trình mẹ con.

Menu các chức năng

Theo dõi giá trị thực hiện dự án, công trình và
thanh toán theo giai đoạn
Theo dõi giá trị thực hiện dự án, công trình và
thanh toán theo giai đoạn
Lên báo cáo giá trị thực và thanh toán của các dự
án, công trình theo giai đoạn.

Theo dõi nhập xuất, tồn kho của dự án công
trình
Theo dõi nhập xuất và tồn kho ở từng dự án
công trình.
Lên các báo cáo nhập xuất, tồn, sổ chi tiết vật tư
ở từng dự án, công trình.

Theo dõi công nợ của dự án, công trình
Theo dõi công nợ phải thu và phải trả của từng
dự án, công trình
Lên các báo cáo như sổ chi tiết công nợ, bảng
cân đối số phát sinh công nợ theo dự án, công
trình.

Thông tin về dự án, công trình
Mã dự án, công trình lên tới 16 ký tự
Theo dõi các thông tin như mã, tên, ngày bắt
đầu, giá trị của dự án, giá thành dự toán, dự án
mẹ, trạng thái của dự án…

Tính giá thành và lãi lỗ dự án, công trình

Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với
nhiều mã, để phân nhóm, phân loại dự án công
trình phục vụ thống kê, phân tích.

Theo dõi dự toán của dự án, công trình
Dự toán công trình có thể khai báo chi tiết theo
mã vật tư cụ thể trong danh mục vật tư hoặc
theo mã dự toán chung
Lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp theo các mã
dự toán, so sánh giữa phát sinh thực tế và dự
toán.
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Theo dõi các phát sinh theo dự án, công trình
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
Lên các báo cáo đa dạng về chi phí, giá thành và
kết quả sxkd của các dự án, công trình, theo số
phát sinh trong kỳ, số lũy kế từ đầu năm và số lũy
kế từ khi khởi công. Cho phép khai báo công
thức tính cho các báo cáo.
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KẾ TOÁN GIÁ THÀNH
SẢN XUẤT

Phân hệ “Kế toán Giá thành Sản xuất” thực hiện tập hợp chi phí và tính
giá thành sản phẩm sản xuất. Chương trình có thể tính giá thành sản
phẩm sản xuất theo đơn hàng (lệnh sản xuất) hoặc được sản xuất theo
kế hoạch (make-to-stock). Có thể áp dụng cho bài toán giá thành đơn
giản hoặc phức tạp với nhiều công đoạn, chi phí có thể tập hợp trực
tiếp hoặc phân bổ, hoặc kết hợp cả hai, tiêu chí phân bổ đa dạng – theo
NVL, theo tiền lương, theo sản lượng… Nhiều báo cáo giúp phân tích
cấu trúc giá thành một cách chi tiết.

Menu các chức năng

Chương trình có nhiều chức năng kiểm tra số
liệu dẫn đến chi phí tập hợp không phân bổ
được: do khai báo thông tin sai hoặc chưa khai
báo, do các phát sinh không cập nhật đủ thông
tin hoặc chưa được cập nhật…
Có chức năng tạo bút toán hạch toán phân bổ
chi phí sang tài khoản chi phí sản xuất dơ dang
sau khi thực hiện bước phân bổ chi phí
Giá thành sản phẩm được tính sau khi các chi phí
tập hợp được phân bổ
Giá thành sau khi được tính toán sẽ cập nhật cho
các phiếu nhập thành phẩm vào kho.

Các báo cáo
Các báo cáo về tập hợp chi phí
Các báo cáo về phân bổ chi phí
Các báo về giá thành sản phẩm
Báo cáo so sánh giữa định mức và giá thành thực
tế theo nguyên vật liệu.

Tập hợp chi phí sản xuất
Chi phí có thể tập hợp cho các đối tượng khác
nhau: chỉ trực tiếp cho sản phẩm, theo lệnh sản
xuất, theo phân xưởng (bộ phận trực tiếp), theo
tài khoản hoặc tập hợp theo một đối tượng gián
tiếp nào đó (bộ phận gián tiếp)…
Chương trình có chức năng kiểm tra các chi phí
phát sinh đã được cập nhật đầy đủ các thông tin
cho đối tượng tập hợp chi phí chưa.

Phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm
Các chi phí không chỉ trực tiếp cho sản phẩm có
thể lựa chọn cách phân bổ theo nhiều kiểu khác
nhau: theo định mức vật tư (BOM), theo hệ số,
theo số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ, theo
các yếu tố chi phí khác
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BÁO CÁO
THEO CÁC TRƯỜNG
DO NGƯỜI DÙNG
TỰ ĐỊNH NGHĨA

Ngoài những đối tượng quản lý chung của các doanh nghiệp như tài
khoản, khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, dự án, công trình, bộ
phận hạch toán, lệnh sản xuất… còn có thể có những đối tượng thông
tin cần theo dõi đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp. Phần mềm có 3
trường cho phép người sử dụng tự định nghĩa để theo dõi các đối
tượng này và có phân hệ báo cáo quản trị riêng cho các trường này.

Menu các chức năng

Các chức năng chính
Có các trường dạng danh mục, trường kiểu số, kiểu ngày tháng, kiểu diễn giải để người dùng bổ sung
cho nhu cầu quản lý
Người dùng có thể khai báo tên trường, độ rộng, vị trí trên các màn hình giao dịch, nhập chứng từ cho
các trường do người sử dụng tự định nghĩa.

Các báo cáo
Có cáo báo cáo chi tiết và tổng hợp theo các trường do người sử dụng tự định nghĩa
Có các báo theo dõi phát sinh theo tài khoản và theo nguyên vật liệu.
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BÁO CÁO THUẾ

Phân hệ “Báo cáo Thuế” lên các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN theo
quy định. Số liệu được tập hợp từ các phân hệ nghiệp vụ khác. Có chức
năng kiểm tra số liệu, đối chiếu giữa sổ cái và báo cáo thuế. Báo cáo
thuế được kết xuất ra tệp và đưa lên phần mềm của Tổng cục Thuế. Có
thể thực hiện “Quản lý Hóa đơn” đối với doanh nghiệp sử dụng hóa
đơn tự in. Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện
quản lý trên phần mềm hóa đơn điện tử.

Menu các chức năng
Tự động tính toán các chỉ tiêu cho lần đầu tiên vào
tờ khai thuế và xuất ra tệp XML để kết nối với phần
mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục Thuế
Có thể kết xuất số liệu trên các báo cáo thuế GTGT,
thuế TNDN ra tệp và chuyển lên sang phần mềm
hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục thuế.

Báo cáo thuế
Lên đầy đủ các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN
theo quy định
Chương trình luôn được cập nhật các thông tư mới
nhất do Bộ Tài chính ban hành.

Một số tính năng
Có thể nhập nhiều hoá đơn GTGT đi kèm với một
chứng từ hạch toán (phiếu chi, phiếu thanh toán
tạm ứng, phiếu nhập mua hàng hóa, vật tư, dịch
vụ)
Có thể ghi âm giá trị hàng mua vào và số tiền
thuế GTGT được khấu trừ trên bảng kê thuế
GTGT đầu vào và ghi âm doanh số và số tiền thuế
GTGT phải nộp trên bảng kê thuế GTGT đầu ra
Có thể gộp chung những khách hàng mua lẻ vào
một mã khách hàng và không đòi nhập mã số
thuế của khách hàng không có mã số thuế
Có chức năng kiểm tra số liệu giữa sổ cái và báo
cáo thuế trong trường hợp có sự sai lệch giữa 2
báo cáo này, giúp người dung nhanh chóng
phát hiện ra các sai sót để khắc phục kịp thời
Người dùng có thể tự khai báo cách lấy dữ liệu
của từng chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT
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QUẢN LÝ THUẾ
THU NHẬP CÁ NHÂN

Phân hệ quản lý thuế TNCN cho phép khai báo, cập nhật các số liệu
hàng tháng, tính toán thuế TNCN của các nhân viên trong công ty và
lên các báo cáo theo luật định.

Menu các chức năng

Các chức năng chính
Khai báo thông tin nhân viên
Cập nhật phát sinh theo biểu thuế lũy tiến
Cập nhật phát sinh theo biểu thuế toàn phần
Cập nhật điều chỉnh thuế khấu trừ
Tính thuế TNCN
Quyết toán thuế TNCN.

Các báo cáo
Chương trình lên các báo cáo theo đúng quy định của Bộ tài chính và Bộ cục thuế.
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Phiên bản đầu tiên phát triển từ năm 1997.
Hiện có trên 17.000 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 - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh
Email: info@fast.com.vn | Website: www.fast.com.vn

