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Tên công ty

Tên tiếng anh

Tên giao dịch

Ngày thành lập

Đội ngũ

Lĩnh vực hoạt động

Giải pháp, sản phẩm

Mục tiêu

Phương châm

Thành tích

Khách hàng

Trụ sở

Tổng đài

Email

Website

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp

Fast Software Company

FAST

11 tháng 6 năm 1997.

Trên 500 nhân viên tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

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 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.

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

Nhanh hơn – Thông minh hơn.

11 giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội Phần mềm Việt Nam VINASA

2 giải BITCup 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 triển lãm tin học

Top 5 Đơn vị Phần mềm Việt Nam

Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt" do Báo điện tử Dân trí, tập đoàn VNPT và Đài 
truyền hình Việt Nam trao tặng.

Hơn 34.000 khách hàng trên toàn quốc.

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

1900-2130

info@fast.com.vn

www.fast.com.vn
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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 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 trên nền web

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 dành 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 hóa đơn điện tử.

Giải pháp tài trợ trong đào tạo:
Fast Accounting Online for Education - Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây dành cho đào tạo.

Quý Công ty có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và yêu cầu.

Về dịch vụ, FAST cung cấp các dịch vụ sau:
Tư vấn lựa chọn sản phẩm, 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.

Trong tài liệu này chúng tôi xin giới thiệu đến Quý Công ty về Fast Financial – Phần mềm quản trị tài chính kế toán
cho doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn. Fast Financial đã được đăng ký bản quyền tác giả và đã vinh dự nhận
Giải Sao Khuê của VINASA - Hiệp hội Phần mềm Việt Nam và CUP CNTT của VAIP - Hội Tin học Việt Nam.

Sản phẩm hiện có hơn 1.400 doanh nghiệp đang sử dụng.

Quý Công ty có thể tham khảo thêm thông tin về FAST và các sản phẩm, dịch vụ trên trang web www.fast.com.vn. 

Chúng tôi mong muốn được gặp gỡ với Quý Công ty để giới thiệu chi tiết hơn về giải pháp và dịch vụ của công ty chúng 
tôi.

Trân trọng!

Công Ty FAST
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Fast Financial 
Các tính năng chung

Phù hợp chế độ tài chính, kế toán và thuế
Fast Financial luôn được cập nhật các sửa đổi bổ 
sung theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính

Hỗ trợ kết xuất dữ liệu báo cáo thuế GTGT, thuế 
TNDN và báo cáo tài chính sang phần mềm hỗ trợ kê 
khai thuế của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.

Quản lý dữ liệu của các đơn vị thành viên
Cho phép 2 mô hình làm việc: cơ sở dữ liệu tập trung 
tại VP công ty hoặc dữ liệu phân tán ở từng đơn vị 
thành viên

Mô hình tập trung: Các đơn vị ở xa truy cập và làm 
việc qua internet. Thuật toán xử lý tối ưu, đảm bảo 
làm việc với tốc độ nhanh qua internet

Mô hình phân tán: Định kỳ sao chép vào/ra số liệu từ 
các đơn vị về công ty mẹ.

Bảo mật hệ thống
Truy nhập chương trình theo tên và mật khẩu

Cho phép phân quyền cho từng người sử dụng hoặc 
nhóm người sử dụng

Cho phép hạn chế quyền truy nhập tới từng chức 
năng (menu), từng màn hình, từng trường, từng thao 
tác xử lý

Cho phép thiết lập các trường dữ liệu ở dạng không 
hiển thị, dạng đọc hoặc dạng đọc-ghi

Phân quyền đến từng thao tác xử lý giao dịch: xem, 
tạo mới, sửa, xóa, in, duyệt

Phân quyền xem, thêm mới, sửa, xóa danh mục từ 
điển cho từng người sử dụng

Phân quyền xem, thêm mới, sửa, xoá chi tiết theo 
từng đơn vị thành viên cho từng người sử dụng.

Quản lý các danh mục từ điển
Cho phép người sử dụng sắp xếp, điểu chỉnh lại các 
thông tin khi khai báo, hiển thị và tra cứu danh mục

Cho phép tra cứu các danh mục từ điển theo nhiều 
phương án khác nhau trong khi nhập liệu

Quản lý trạng thái từng danh điểm: Còn sử dụng, 
Không còn sử dụng

Có công cụ đổi mã, gộp mã trong tất cả các dữ liệu đã 
phát sinh

Có các trường dự phòng cho người sử dụng tự khai 
báo để quản lý các thông tin thêm theo yêu cầu đặc 
thù

Cho phép phân nhóm danh điểm theo nhiều kiểu 
khác nhau để phục vụ phân tích số liệu. Cho phép 
kéo thả dễ dàng khi thực hiện phân nhóm.

Thực hiện, xử lý giao dịch (chứng từ)
Quy trình nghiệp vụ được hiển thị trên màn hình
Quản lý trạng thái của từng giao dịch, chứng từ:

Lập chứng từ
Đã chuyển kế toán tổng hợp
Đã chuyển sổ cái.

Cho phép định nghĩa, thêm bớt các mã giao dịch 
khác nhau theo yêu cầu

Cho phép định nghĩa phương án đánh số chứng từ; 
không hoặc cho phép trùng số chứng từ

Tự động cập nhật các số dư, tồn kho tức thời

Cho phép kiểm tra số tồn kho tức thời; số hạn mức tín 
dụng… để cho phép hoặc ngăn chặn các giao dịch

Cho phép khai báo thêm bớt các trường dự phòng 
dạng danh mục, trường số, trường ngày hoặc trường 
ghi chú ở phần thông tin chung hoặc phần thông tin 
chi tiết của chứng từ. Cho phép người sử dụng tự 
định nghĩa vị trí, định dạng, tên gọi của các trường dự 
phòng này.
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Quản trị hệ thống

Kế toán tổng hợp

Kế toán tiền mặt, tiền gửi, 
tiền vay

Kế toán bán hàng và công 
nợ phải thu

Kế toán mua hàng và công 
nợ phải trả

Kế toán hàng tồn kho

Quản trị phí

Giá thành sản phẩm

Giá thành dự án công trình

Quản lý  tài sản cố định

Quản lý công cụ, dụng cụ

Kế toán chủ đầu tư

Báo cáo thuế

Thuế thu nhập cá nhân

Báo cáo quản trị

Phân hệ Phân hệStt Stt

Các phân hệ của Fast Financial
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Có nhiều tiện ích tra cứu số liệu trong khi cập nhật 
chứng từ

Cho phép đọc số liệu từ tệp excel

Cho phép sao chép (copy) và dán (paste) trực tiếp 
giữa  Excel và chương trình

Sắp xếp lại thứ tự giữa các dòng trong chứng từ chỉ 
bằng thao tác đơn giản

Theo dõi dấu vết của từng giao dịch: ngày giờ 
lập/sửa/xóa, người lập/sửa/xóa.

Báo cáo
Báo cáo số liệu liên năm

Báo cáo số liệu nhiều kỳ, so sánh cùng kỳ khác năm

Có nhiều tiện ích khi xem/in báo cáo

Hiển thị số liệu báo cáo dưới dạng đồ thị

Cho phép lên các báo cáo nhanh theo định dạng do 
người sử dụng căn chỉnh

Kỹ thuật báo cáo nhanh cho phép hiển thị các trường 
và độ rộng các trường trong báo cáo theo ý người sử 
dụng

Kết xuất báo cáo ra các tệp có khuôn dạng khác như 
Microsoft Excel, Word, text, hoặc XML

Có nhiều báo cáo cho phép người sử dụng tự thêm 
bớt các chỉ tiêu, khai báo công thức tính toán

Kỹ thuật drill-down cho phép người sử dụng từ báo 
cáo tổng hợp có thể xem bảng kê giao dịch chi tiết 
liên quan và truy ngược tiếp đến giao dịch gốc trên 
màn hình giao dịch. Cho phép sửa luôn giao dịch nếu 
được phân quyền.

Công cụ phân tích số liệu kinh doanh nhiều 
chiều Fast Analytics

Cho phép phân ích số liệu nhiều chiều (OLAP) một 
cách đơn giản bằng những thao tác kéo thả
Tốc độ xử lý cực nhanh, gần như là tức thời khi thay 
đổi kiểu xem
Trình bày dưới dạng bảng số, đồ thị
Hữu ích cho tổng hợp phân tích hoạt động đã qua và 
lập kế hoạch cho thời gian tới.

Quản lý đa tiền tệ, song tệ
Tuỳ chọn đồng tiền hạch toán có thể là VND hoặc 
ngoại tệ theo qui định

Cập nhật giao dịch và lên báo cáo bằng bất kỳ loại 
tiền nào

Cho phép lựa chọn phương pháp tính tỷ giá ghi sổ: 
Trung bình tháng, Trung bình di động, NTXT, Đích 
danh

Cho phép tuỳ chọn chế độ nhập liệu qui đổi về đồng 
tiền hạch toán hoặc chế độ nhập liệu song tệ (luôn 
luôn qui đổi và thể hiện 2 đồng tiền song song trong 
quá trình nhập liệu).

Ngôn ngữ giao diện vào báo cáo
Fast Financial có giao diện và các báo cáo bằng tiếng 
Việt hoặc tiếng Anh.
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Quản lý các danh mục dùng chung
Phân hệ hệ thống quản lý các danh mục dùng chung cho tất cả các phân hệ:

Danh mục tiền tệ

Danh mục tỷ giá quy đổi ngoại tệ

Danh mục đơn vị cơ sở (đơn vị thành viên)

Danh mục bộ phận

Danh mục quyển chứng từ.

Các khai báo ban đầu và các tham số tùy chọn
Các khai báo ban đầu gồm có: thông tin về công ty như tên, địa chỉ, mã số thuế… và các thông tin như năm tài 
chính, ngày mở sổ (nhập liệu) trên phần mềm…

Fast Financial cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa 
chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho, cách tính tỷ giá ghi sổ đối với các 
đối tượng có gốc ngoại tệ, hệ thống tăng số chứng từ, kích cỡ màu sắc giao diện…

Quản lý người sử dụng
Fast Financial cho phép bảo mật bằng mật khẩu truy cập phần mềm và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức 
năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng. Ngoài ra chương trình còn 
cho phép phân quyền, giới hạn quyền theo nhóm người sử dụng nhằm giảm thiểu thời gian, thao tác cho cán bộ 
quản trị. Chương trình cũng cho phép phân quyền truy nhập theo mã đơn vị thành viên cho người sử dụng hoặc 
nhóm người sử dụng nhằm nâng cao tính bảo mật dữ liệu giữa các đơn vị trong công ty.

Các chức năng quản lý người sử dụng:
Khai báo người sử dụng và phân quyền truy cập

Khai báo nhóm người sử dụng và phân quyền truy cập

Giới hạn quyền truy cập cho chứng từ

Giới hạn quyền truy cập cho các trạng thái chứng từ

Giới hạn quyền truy cập cho các báo cáo

Giới hạn quyền truy cập cho các lựa chọn khác của chứng từ

Phân quyền truy cập theo đơn vị thành viên

Báo cáo phân quyền truy cập chức năng

Nhật ký người sử dụng.

Phân hệ quản trị hệ thống trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial gồm các chức năng quản 
lý các danh mục dùng chung, thực hiện các khai báo ban đầu cũng như các tham số tùy chọn, quản lý người 
sử dụng, quản lý số liệu…

Fast Financial 
Phân hệ quản trị hệ thống
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Quản lý số liệu
Để đảm bảo an toàn số liệu trong Fast Finan-
cial có các chức năng lưu trữ số liệu thủ công 
hoặc tự động thực hiện theo lịch khai báo, số 
liệu có thể được khóa lại theo các tùy chọn – 
khóa theo chứng từ, khóa theo đơn vị thành 
viên… Chương trình có các chứng năng bảo 
trì số liệu, kiểm tra số liệu trong trường hợp lên 
báo cáo bị sai. Trong trường hợp nhập liệu 
nhiều nơi thì cho phép sao chép từ các nơi và 
gửi về tổng hợp tại trung tâm…

Các chức năng quản lý số liệu:
Lưu trữ (backup) số liệu

Khóa số liệu theo đơn vị thành viên

Khóa số liệu theo chứng từ

Sao chép (copy) số liệu ra

Sao chép (copy) số liệu vào

Bảo trì số liệu

Kiểm tra số liệu khi báo cáo sai.

Tiện ích
Fast Financial có rất nhiều tiện ích giúp khai 
báo giao diện với người sử dụng một cách 
thân thiện và thuận tiện nhất; hỗ trợ việc 
chuyển đổi số liệu ban đầu từ excel vào phần 
mềm cũng như đọc số liệu chứng từ từ 
excel…

Một số các tiện ích của chương trình:
Khai báo tìm theo mã và/hoặc theo tên cho màn hình 
tra cứu

Thêm bớt trường trong danh mục, màn hình giao dịch
Thêm báo cáo
Khai báo kích cỡ của các màn hình giao diện

Khai báo các phương pháp tính giá tồn kho, tính tỷ 
giá ghi sổ, tính khấu hao TSCĐ được sử dụng trong 
chương trình

Khai báo chức năng khởi động cùng chương trình

Lấy số liệu từ tập tin excel

Xem các chứng từ phát sinh, sửa, xóa

Truy vấn dữ liệu

Khai báo tham số máy trạm

Soạn thư điện tử

Quản lý mẫu in chứng từ, thiết lập biểu tượng (logo) 
cho trên các chứng từ, báo cáo khi in.

Trợ giúp
Lựa chọn giao diện Việt/Anh

Hướng dẫn sử dụng

Thuật ngữ kế toán

Các văn bản quy định về tài chính, kế toán và thuế

Quy định và hướng dẫn hạch toán nội bộ

Giới thiệu chương trình.

Ví dụ về màn hình “Quản lý chức năng”
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Phân hệ kế toán tổng hợp trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial đóng vai trò trung tâm tiếp 
nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Ngoài ra, phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phát sinh không 
nhập ở các phân hệ nghiệp vụ khác, thực hiện các bút toán điều chỉnh, các bút toán hủy, các bút toán định kỳ, 
các bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, thực hiện kết chuyển 
vào sổ cái các giao dịch từ các phân hệ khác chuyển sang. Trong phân hệ kế toán tổng hợp sẽ lên các báo cáo 
tài chính, các sổ sách kế toán và tra cứu số liệu chung của toàn hệ thống.

Fast Financial 
Phân hệ kế toán tổng hợp

Hệ thống tài khoản
Hệ thống tài khoản là xương sống của hệ thống kế 
toán, được khai báo tại phân hệ kế toán tổng hợp 

Chương trình quản lý một số các đặc tính quan trọng 
như: tài khoản mẹ con, tài khoản sổ cái, tài khoản 
theo dõi công nợ, tài khoản theo dõi ngoại tệ, phương 
pháp tính tỷ giá ghi sổ…

Chương trình khai báo sẵn hệ thống tài khoản theo 
quy định và mở thêm các tiểu khoản để có thể lên các 
báo cáo tài chính. Người sử dụng chỉ cần mở thêm 
các tiểu khoản phục vụ quản trị nội bộ

Chương trình cho phép tự tạo hệ thống tài khoản 
bằng các quy tắc linh hoạt cũng như cho phép thực 
hiện việc gộp, đổi mã tài khoản liên quan đến các số 
liệu đã phát sinh.

Thực hiện các giao dịch
Phân hệ kế toán tổng hợp thực hiện các giao dịch 
không thực hiện ở các phân hệ nghiệp vụ khác. Ví dụ 
như các bút toán điều chỉnh, các bút toán phân bổ 
khấu hao, lương…

Ở phân hệ kế toán tổng hợp cũng cho phép thực hiện 
bút toán đảo và bút toán hủy (ghi âm) đối với các giao 
dịch trước đó

Ngoài ra chương trình cũng cho thực hiện bút toán 
điều chỉnh số dư đầu năm liên quan đến những thay 
đổi sau khi đã lập báo cáo tài chính

Phân hệ kế toán tổng hợp cũng là nơi thực hiện 
chuyển sổ cái với các giao dịch chuyển từ các phân 
hệ khác sang.

Các bút toán cuối kỳ
Cuối mỗi kỳ kế toán thường có nhiều bút toán phải 
thực hiện như bút toán phân bổ chi phí, bút toán 
đánh giá chênh lệch tỷ giá, bút toán kết chuyển để 
xác định kết quả và lãi lỗ... Chương trình cho phép 
khai báo cách thực hiện các bút toán này với nhiều 
tham số khác nhau; sau đó chương trình tự động 
tính toán và tạo các bút toán, người sử dụng không 
phải nhập số liệu. Điều này giúp cho công việc cuối 
kỳ được thực hiện tự động, chính xác và nhanh 
chóng.

Báo cáo tài chính
Chương trình cho phép khai báo cách lên các báo 
cáo tài chính, điều này giúp cho người sử dụng 
không chỉ lên các báo cáo tài chính theo mẫu quy 
định của Bộ tài chính mà còn lên các báo cáo tài 
chính theo yêu cầu quản lý nội bộ

Để phục vụ quản trị chương trình cung cấp các báo 
cáo tài chính theo thời gian (cho nhiều kỳ kế toán), 
theo các đơn vị thành viên, theo các bộ phận hạch 
toán, bảng phân tích các chỉ tiêu tài chính…

Ngoài chức năng lên báo cáo tài chính cho một đơn 
vị chương trình còn cho phép lên các báo cáo tài 
chính tổng hợp từ các đơn vị, xử lý các bù trừ cần 
thiết giữa các tài khoản khi thực hiện tổng hợp.

Sổ sách kế toán
Chương trình cung cấp các sổ sách kế toán theo 
quy định, tùy theo mẫu sổ mà doanh nghiệp lựa 
chọn: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng 
từ và các sổ kế toán chi tiết.

Ví dụ về màn hình  “Phiếu kế toán tổng hợp”
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Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay của phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial giúp quản 
lý thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Giao diện thân thiện với người dùng và hàng loạt các tính năng mạnh 
cho phép thực hiện thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp và các thu chi khác đúng hạn, đúng 
mục. Với các khoản vay cho phép theo dõi các lãi suất khác nhau theo thời gian và nhiều thời hạn trả vay, tính 
lãi suất vay, tình trạng của các khoản vay...

Fast Financial 
Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Quản lý thu
Theo dõi thu chi tiết của từng khách hàng, của từng 
hóa đơn. Trong trường hợp đồng tiền thu khác với 
đồng tiền trên hóa đơn gốc thì sẽ cho phép nhập số 
tiền quy đổi về đồng tiền ghi trên hóa đơn và hạch 
toán chênh lệch tỷ giá khi thanh toán và khi ghi hóa 
đơn
Cho phép thu tiền của nhiều hóa đơn trên một phiếu 
thu, thu của nhiều khách hàng trên một phiếu thu 
Cho phép nhận tiền trả trước của khách hàng rồi sau 
đó mới phân bổ cho hóa đơn xuất ra sau đó
Theo dõi các khoản thu khác
Cho phép in phiếu thu lên mẫu đặt sẵn hoặc trực tiếp 
từ phần mềm.

Quản lý chi
Theo dõi chi trả chi tiết cho từng nhà cung cấp, từng 
hóa đơn. Trong trường hợp đồng tiền chi khác với 
đồng tiền trên hóa đơn gốc thì sẽ cho phép nhập số 
tiền quy đổi về đồng tiền ghi trên hóa đơn và hạch 
toán chênh lệch tỷ giá khi thanh toán và khi ghi nhận 
hóa đơn
Cho phép thanh toán cho nhiều hóa đơn trên cùng 
một phiếu chi, chi cho nhiều đối tượng trên một phiếu 
chi
Cho phép trả tiền trước cho nhà cung cấp rồi sau đó 
mới phân bổ cho hóa đơn nhận được sau đó
Theo dõi các khoản chi khác
Có nhiều tiện ích theo dõi các hóa đơn thuế GTGT 
đầu vào đối với các khoản chi trực tiếp vào chi phí
Cho phép in phiếu chi, UNC lên mẫu đặt sẵn hoặc 
trực tiếp từ phần mềm.

Quản các khoản vay
Cho phép theo dõi chi tiết từng khoản vay. Mỗi khoản 
vay có thể có nhiều tỷ lệ lãi suất cho các kỳ khác nhau 
và nhiều thời hạn trả vay

Lên các báo cáo về tình trạng các khoản vay, lãi vay, 
thời hạn thanh toán.

Quản lý ngoại tệ
Theo dõi nhiều loại tiền khác nhau
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 sửa đổi trong trường hợp số lẻ 
Tính tỷ giá ghi sổ tự động theo nhiều phương pháp 
khác nhau: đích danh, trung bình di động, trung bình 
tháng, nhập trước xuất trước
Cho phép thanh toán chéo giữa 2 đồng tiền  ngoại tệ 
khác nhau
Tính và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ cuối kỳ.

Quản lý dòng tiền
 Cho phép lập kế hoạch dòng tiền năm/tháng/tuần
 chi tiết cho từng đơn vị, bộ phận/phòng ban, các dự
 án/công trình/hạn mục công trình.
Cho phép theo dõi các lần chỉnh sửa kế hoạch chi 
tiết theo từng chỉ tiêu (nếu có).
Cho phép lập, phê duyệt các đề nghị thu tiền, chi 
tiền chi tiết theo từng hóa đơn, từng khoản mục 
thu/chi và được phép kế thừa khi thực hiện thực tế.
Lên các báo cáo thống kê, so sánh, đánh giá tình 
hình thực hiện kế hoạch dòng tiền.
Lên các báo cáo dự báo dòng tiền theo số liệu thực 
từ các nguồn dữ liệu khác nhau (hóa đơn phải 
thu/phải trả, hợp đồng mua/bán, khế ước vay nợ, 
các khoản tiền gởi đáo hạn, các khoản thu/chi định 
kỳ,…).

Kết nối với hệ thống ngân hàng điện tử (e-Bank-
ing)

Fast Financial cho phép kết nối trực tiếp với hệ 
thống ngân hàng điện tử (e- Banking) thực hiện các 
giao dịch và các báo cáo trả về từ ngân hàng
Cho phép đồng bộ số liệu giữa ngân hàng và 
chương trình. 

Kết nối với các phân hệ khác
Liên kết số liệu với các phân hệ kế toán bán hàng và 
công nợ phải thu, kế toán mua hàng và công nợ phải 
trả về hóa đơn và thanh toán
Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc 
chuyển số liệu hạch toán sang phân hệ kế toán tổng 
hợp để duyệt chuyển vào sổ cái.

Báo cáo
Chương trình cung cấp các báo cáo đa dạng, tổng 
hợp và chi tiết về tiền mặt, tiền gửi và tiền vay.
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Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu của phần mềm quản lý tài chính kế toán Fast Financial thực hiện 
các chức năng của chu trình bán hàng – thu tiền, từ lập đơn hàng, hợp đồng, đến xuất kho giao hàng, xuất hóa 
đơn, nhập hàng bán bị trả lại, điều chỉnh giảm giá, nhận tiền từ khách hàng và lên các báo cáo 

Phân hệ này cung cấp các báo cáo bán hàng, báo cáo theo dõi tình trạng thực hiện và thanh toán của các đơn 
hàng, hơp đồng, hóa đơn, báo cáo công nợ theo khách hàng, công nợ hóa đơn, công nợ hợp đồng… Các báo 
cáo bán hàng theo nhiều chỉ tiêu khác nhau giúp cho việc phân tích, đánh giá công tác bán hàng về mặt hàng, 
nhóm hàng cũng như từng khách hàng cụ thể và các nhóm khách hàng khác nhau. Chức năng theo dõi công 
nợ và các báo cáo chi tiết của chương trình giúp cho việc quản lý công nợ của khách hàng dễ dàng hơn, thúc 
đẩy việc thu tiền đúng hạn, kịp thời.

Fast Financial 
Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Thông tin khách hàng
Lưu giữ các thông tin quan trọng của khách hàng: mã 
số thuế, địa chỉ, số điện thoại, số fax, người liên hệ, 
điều khoản tín dụng, hạn mức tín dụng, tài khoản 
công nợ…

Cho phép phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí 
khác nhau như theo vùng địa lý, theo loại hình doanh 
nghiệp, theo quy mô doanh nghiệp… tùy theo nhu 
cầu của người sử dụng.

Thông tin hợp đồng bán
Lưu giữ các thông tin liên quan đến hợp đồng như: 
thời gian bắt đầu, kết thúc hợp đồng, giá trị hợp đồng, 
chi tiết các đợt thanh toán…

Cho phép phân nhóm hợp đồng theo những tiêu chí 
khác nhau: theo thời hạn hợp đồng, theo giá trị hợp 
đồng…

Bán hàng và thu tiền
Lập đơn hàng và hợp đồng mua, xuất hóa đơn, xuất 
hàng

Bán hàng có chiết khấu, có hàng khuyến mại

Kết nối giữa đơn hàng, hóa đơn và xuất hàng

Theo dõi thời hạn thanh toán của hóa đơn

In hóa đơn trực tiếp từ chương trình hoặc in trên mẫu 
hóa đơn in sẵn

Thu tiền của một khách hàng hoặc của nhiều khách 
hàng

Thu tiền chi tiết theo hóa đơn ngay khi thu tiền hoặc 
phân bổ tiền thu cho hóa đơn sau khi thu tiền

Việc phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn có thể thực 
hiện trực tiếp cho từng hóa đơn hoặc tự động theo 
tiêu thức lựa chọn: ngày hóa đơn hoặc hạn thanh 
toán

Cho phép phân bổ tiền nhận của khách hàng là các 
khoản nhận trước hoặc nhận sau

Tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khi thanh toán liên 
quan đến ngoại tệ

Nhiều màn hình giao dịch cho các nghiệp vụ khác 
nhau:

Lập đơn hàng

Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán

Nhập hàng bán trả lại

Hóa đơn dịch vụ

Hóa đơn dịch vụ trả lại

Hóa đơn điều chỉnh giá dịch vụ

Bút toán điều chỉnh giảm công nợ

Chứng từ bù trừ công nợ

Chứng từ phải thu khác

Thu tiền bán hàng (tiền mặt, tiền ngân hàng).

Kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử
Fast Financial sẵn sàng kết nối với phần mềm hóa 
đơn điện tử Fast e-Invoice, cũng như với phần mềm 
hóa đơn điện tử của một số nhà cung cấp khác .

Người sử dụng nhập thông tin hóa đơn trên Fast 
Financial và ký chữ ký số rồi chuyển lên phần mềm 
hóa đơn điện tử để phát hành. Thông tin hóa đơn chỉ 
việc nhập 1 lần trên Fast Financial.



Quản lý công nợ đa dạng và linh hoạt
Quản lý công nợ theo hợp đồng, theo hóa đơn, theo khách hàng
Cho phép bù trừ công nợ giữa 2 khách hàng hoặc nhà cung cấp
Thực hiện điều chỉnh công nợ thông qua các bút toán ghi nợ, ghi có
Cho phép phân bổ tiền hàng cho các hoá đơn trong trường hợp đồng tiền trên hoá đơn khác với đồng tiền thanh 
toán
Cho phép điều chỉnh công nợ chi tiết cho từng hóa đơn, cho khách hàng hoặc nhiều khách hàng
Cho phép đánh giá lại giá trị của các hóa đơn ngoại tệ chưa thanh toán theo tỷ giá thực tế cuối kỳ
Tiện ích tất toán hàng loạt cho các hóa đơn.

Báo cáo
Chương trình cung cấp các nhóm báo cáo sau:

Báo cáo bán hàng
Báo cáo đơn hàng
Báo cáo hợp đồng
Báo cáo công nợ hóa đơn
Báo cáo công nợ khách hàng.

Các loại báo cáo rất đa dạng phục vụ yêu cầu quản trị và điều hành
Bảng kê chi tiết phát sinh, các sổ chi tiết
Bảng xác nhận, đối chiếu công nợ với khách hàng
Tổng hợp số phát sinh, các bảng cân đối phát sinh
Số dư cuối kỳ
Báo cáo phân tích nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau: theo mặt hàng, nhóm mặt hàng, khách hàng, nhóm khách 
hàng, nhân viên bán hàng, bộ phận hạch toán… Có thể nhóm đồng thời theo 2-3 chỉ tiêu (theo 2-3 cấp)
Báo cáo phân tích theo thời gian, theo đơn vị thành viên, theo bộ phận hạch toán, theo nhân viên bán hàng…
Báo cáo so sánh giữa thực hiện và kế hoạch (đơn hàng)
Báo cáo tình trạng thanh toán của các hợp đồng, hóa đơn
Báo cáo các hóa đơn sắp đến ngày thu tiền
Báo cáo tình trạng thực hiện đơn hàng…
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Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực 
hiện các chức năng của chu trình mua hàng – thanh toán, từ lập đơn hàng, hợp đồng mua đến nhận hàng, nhận 
hóa đơn, xuất trả lại nhà cung cấp, thanh toán cho nhà cung cấp và lên các báo cáo

Phân hệ này cung cấp các báo cáo mua hàng, báo cáo theo dõi tình trạng thực hiện và thanh toán của các đơn 
hàng, hơp đồng, hóa đơn, báo cáo công nợ với nhà cung cấp, công nợ hóa đơn, công nợ hợp đồng… Các báo 
cáo mua hàng, thực hiện đơn hàng, hợp đồng theo nhiều chỉ tiêu khác nhau giúp cho việc phân tích, đánh giá 
các nhà cung cấp khác nhau cũng như hỗ trợ trong việc lập kế hoạch mua hàng. Chức năng theo dõi công nợ 
và các báo cáo chi tiết của chương trình giúp cho việc quản lý công nợ với nhà cung cấp dễ dàng hơn, đảm bảo 
việc thanh toán đúng hạn, kịp thời, có thể nhận được các chiết khấu về thanh toán.

Fast Financial 
Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Thông tin nhà cung cấp
Lưu giữ các thông tin quan trọng về nhà cung cấp 
như: mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, số fax, người 
liên hệ,…

Cho phép phân nhóm nhà cung cấp theo những tiêu 
chí khác nhau như theo vùng địa lý, theo loại hình 
doanh nghiệp, theo quy mô doanh nghiệp… tùy theo 
nhu cầu phân loại của người sử dụng.

Thông tin hợp đồng mua
Lưu giữ các thông tin liên quan đến hợp đồng như: 
thời gian bắt đầu, kết thúc hợp đồng, giá trị hợp đồng, 
chi tiết các đợt thanh toán…

Cho phép phân nhóm hợp đồng theo những tiêu chí 
khác nhau: theo thời hạn hợp đồng, theo giá trị hợp 
đồng…

Mua hàng và thanh toán
Lập đơn hàng và hợp đồng mua, nhận hàng, nhận 
hóa đơn

Mua hàng trong nước, mua nhập khẩu

Kết nối giữa đơn hàng, hóa đơn và nhập hàng

Theo dõi thời hạn thanh toán của hóa đơn

Thanh toán chi tiết theo hóa đơn ngay khi chi trả hoặc 
phân bổ tiền chi trả cho hóa đơn sau khi thanh toán

Việc phân bổ tiền cho các hóa đơn có thể thực hiện 
trực tiếp cho từng hóa đơn hoặc tự động theo tiêu 
thức lựa chọn: ngày hóa đơn hoặc hạn thanh toán

Cho phép phân bổ tiền thanh toán là các khoản trả 
trước hoặc trả sau

Tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khi thanh toán liên 
quan đến ngoại tệ

Nhiều màn hình giao dịch cho các nghiệp vụ khác 
nhau:

Chứng từ phải trả khác

Lập đơn hàng

Hóa đơn mua hàng trong nước

Hóa đơn mua hàng nhập khẩu

Nhập mua xuất thẳng 

Nhập chi phí mua hàng 

Xuất trả lại nhà cung cấp

Hoá đơn mua dịch vụ 

Phiếu thanh toán tạm ứng 

Chứng từ bù trừ công nợ 

Chứng từ điều chỉnh công nợ

Chứng từ phải trả khác

Trả tiền cho nhà cung cấp (tiền mặt, tiền gửi, tiền 
vay).

Quản lý công nợ đa dạng và linh hoạt
Quản lý công nợ theo hợp đồng, theo hóa đơn, theo 
nhà cung cấp

Cho phép bù trừ công nợ giữa 2 nhà cung cấp hoặc 
khách hàng

Thực hiện điều chỉnh công nợ thông qua các bút toán 
ghi nợ, ghi có

Cho phép phân bổ tiền hàng cho các hoá đơn trong 
trường hợp đồng tiền trên hoá đơn khác với đồng 
tiền thanh toán

Cho phép điều chỉnh công nợ chi tiết cho từng hóa 
đơn, cho nhà cung cấp hoặc nhiều nhà cung cấp

Cho phép đánh giá lại giá trị của các hóa đơn ngoại 
tệ chưa thanh toán theo tỷ giá thực tế cuối kỳ

Tiện ích tất toán hàng loạt cho các hóa đơn.



Báo cáo
Chương trình cung cấp các nhóm báo cáo sau:

Báo cáo nhập mua

Báo cáo đơn hàng mua

Báo cáo hợp đồng mua

Báo cáo công nợ hóa đơn

Báo cáo công nợ nhà cung cấp.

Các loại báo cáo rất đa dạng phục vụ yêu cầu quản trị và điều hành
Bảng kê chi tiết phát sinh, các sổ chi tiết

Bảng xác nhận, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp

Tổng hợp số phát sinh, các bảng cân đối phát sinh

Số dư cuối kỳ

Báo cáo phân tích nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau. Có thể nhóm đồng thời theo 2 chỉ tiêu (theo 2 cấp)

Báo cáo phân tích theo thời gian, theo đơn vị thành viên, theo bộ phận hạch toán

Báo cáo tình trạng thanh toán của các hợp đồng, hóa đơn

Báo cáo các hóa đơn sắp đến ngày trả tiền…
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Phân hệ kế toán hàng tồn kho trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial theo dõi tất cả các 
nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển vật tư, hàng hóa, quản lý chi tiết tới từng vị trí cất giữ, theo lô, theo 
hạn sử dụng, theo nhiều đơn vị tính. Giá tồn kho có thể lựa chọn tính theo các phương pháp thông dụng. Các 
báo cáo tổng hợp và chi tiết cung cấp các thông tin theo yêu cầu quản lý.

Fast Financial 
Phân hệ kế toán hàng tồn kho

Danh mục hàng hóa, vật tư
Lưu trữ các thông tin về vật tư: mã, tên, đơn vị tính, 
các tài khoản hạch toán khi nhập xuất xử lý…

Phân loại vật tư theo các loại: Vật tư, CCLĐ, Hàng 
hoá, Bán thành phẩm, Thành phẩm

Phân nhóm vật tư theo các nhu cầu cầu quản lý, lên 
đến 3 nhóm tiêu chí khác nhau

Quản lý theo nhiều đơn vị tính khác nhau

Quản lý theo lô và thời hạn sử dụng

Cho phép xếp loại vật tư dựa vào việc sử dụng hàng 
năm trên cơ sở phân loại ABC

Cho phép gộp mã, gộp luôn cả “Đvt” trong các tệp lưu 
dữ liệu phát sinh.

Kho hàng và vị trí kho hàng
Khai báo không giới hạn số lượng kho hàng và vị trí 
trong kho hàng

Khai báo và theo dõi kho hàng đại lý, ký gởi.

Nhập, xuất kho
Nhập từ sản xuất, Nhập điều chuyển, Nhập khác

Phiếu yêu cầu vật tư, Xuất cho sản xuất, Xuất điều 
chuyển, Xuất khác.

Tính giá hàng tồn kho
Giá trung bình tháng và trung bình di động theo ngày

Tùy chọn tính giá chung và giá riêng cho từng 
kho

Tự động áp khoản tiền chênh lệch giá xuất của 
hàng tồn kho khi tính giá trung bình vào phiếu 
xuất cuối cùng, hoặc tạo phiếu xuất chênh lệch 
riêng 

Tính được giá trung bình cho trường hợp có điều 
chuyển vòng giữa các kho.

Giá nhập trước xuất trước: có thể chọn cách giá 
NTXT đúng theo ngày hoặc đúng theo tháng.

Ví dụ về màn hình “Phiếu xuất kho”
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Ví dụ về màn hình báo cáo “Nhập xuất tồn theo vật tư-lô”

Báo cáo
Có 3 nhóm các báo cáo: báo cáo hàng nhập, báo cáo hàng xuất, báo cáo hàng tồn
Nhiều báo cáo rất đa dạng phục vụ yêu cầu quản trị và điều hành

Bảng kê chi tiết phát sinh, các sổ chi tiết

Tổng hợp số phát sinh, các bảng cân đối phát sinh

Báo cáo theo kho, theo vị trí, theo lô

Số dư, tồn cuối kỳ

Báo cáo tồn theo tuổi, hàng chậm luân chuyển, hàng cận ngày, hàng quá hạn, tồn theo định mức…

Báo cáo phân tích nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau. Có thể nhóm đồng thời theo 2 chỉ tiêu (theo 2 cấp).
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Phân hệ quản lý tài sản cố định (TSCĐ) trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lưu giữ các 
thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng 
TSCĐ của công ty và các thông tin về tài sản tại một thời điểm bất kỳ. Chương trình cho phép người sử dụng 
lựa chọn phương pháp tính khấu hao, thực hiện tính và phân bổ chi phí khấu hao, tạo bút toán ghi sổ cái  chi 
phí phân bổ khấu hao…

Fast Financial 
Phân hệ quản lý TSCĐ

Thông tin về tài sản cố định
Lưu giữ các thông tin về tài sản cố định như nguyên 
giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ 
phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, 
ngày đưa vào sử dụng…

Phân loại tài sản theo những nhóm tiêu chí khác 
nhau

Khai báo các trường do người dùng định nghĩa để 
quản lý thông  tin về tài sản theo yêu cầu đặc thù

Các tài khoản ngầm định liên quan (tài khoản tài sản, 
tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí) hỗ trợ cho việc 
tự động hạch toán các bút toán phân bổ khấu hao

Theo dõi phụ tùng, dụng cụ đi kèm.

Cập nhật các thay đổi liên quan đến tài sản cố 
định

Điều chỉnh tăng/giảm giá trị của tài sản

Điều chuyển bộ phận sử dụng tài sản

Thôi tính khấu hao tài sản

Giảm tài sản do thanh lý, chuyển nhượng.

Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định
Tính khấu hao tài sản theo 3 phương pháp: đường 
thẳng, sản lượng, số dư giảm dần có điều chỉnh

Có thể điều chỉnh giá trị đã tính khấu hao trong tháng 
sau khi tính khấu hao

Khai báo và thực hiện phân bổ khấu hao tài sản cho 
nhiều đối tượng tùy theo yêu cầu: tài khoản chi phí, bộ 
phận hạch toán, dự án…

Tạo bút toán hạch toán phân bổ khấu hao TSCĐ.

Báo cáo
Có 3 nhóm báo cáo

Báo cáo kiểm kê TSCĐ

Báo cáo tăng giảm TSCĐ

Báo cáo khấu hao TSCĐ.

Nhiều báo cáo đa dạng phục vụ yêu cầu quản trị và 
điều hành

Bảng kê chi tiết TSCĐ, chi tiết tăng giảm, chi tiết 
khấu hao, kê các tài sản hết khấu hao nhưng vẫn 
còn sử dụng, kê các tài sản điều chuyển bộ 
phận…

Bảng tổng hợp giá trị TSCĐ, tổng hợp tăng giảm, 
tổng hợp khấu hao, tổng hợp phân bổ khấu 
hao…

Báo cáo phân tích nhóm theo các chỉ tiêu khác 
nhau: loại tài sản, viễn đông bộ phận sử dụng, 
nhóm tài sản…

In các biên bản giao nhận, bàn giao sửa chữa lớn 
hoàn thành, thanh lý

In thẻ, sổ TSCĐ theo quy định.

Ví dụ về màn hình “Thông tin về tài sản cố định”

Ví dụ về màn hình báo cáo “Chi tiết tình hình tăng giảm TSCĐ”
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Phân hệ quản lý công cụ, dụng cụ (CCDC) trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lưu giữ các 
thông tin cần thiết về CCDC từ thời điểm mua đến khi thanh lý hoặc báo hỏng, giúp có đủ thông tin phục vụ các 
nhu cầu quản lý của mình.

Fast Financial 
Phân hệ quản lý CCDC

Thông tin về CCDC
Lưu giữ các thông tin như: số lượng, nguyên giá, giá 
trị khấu hao, giá trị còn lại, bộ phận sử dụng, mục 
đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử 
dụng…

Phân loại CCDC theo những nhóm tiêu chí khác 
nhau

Các trường do người dùng định nghĩa để quản lý 
thông  tin về CCDC theo yêu cầu đặc thù

Các tài khoản ngầm định liên quan (tài khoản CCDC, 
tài khoản chi phí chờ phân bổ, tài khoản chi phí) hỗ 
trợ cho việc tự động hạch toán các bút toán phân bổ 
chi phí CCDC.

Cập nhật các thay đổi liên quan đến CCDC
Điều chuyển CCDC
Khai báo giảm CCDC
Khai báo hỏng CCDC
Khai báo thôi trích chi phí CCDC.

Tính và phân bổ chi phí CCDC
Tính chi phí CCDC theo 2 cách: theo kỳ hoặc hai lần 
– khi bắt đầu sử dụng và khi báo hỏng

Khai báo và thực hiện phân bổ chi phí CCDC cho 
nhiều đối tượng tùy theo yêu cầu: tài khoản chi phí, 
bộ phận hạch toán, dự án…

Tạo bút toán hạch toán phân bổ chi phí CCDC.

Báo cáo
Có 3 nhóm báo cáo

Báo cáo kiểm kê CCDC

Báo cáo tăng giảm CCDC

Báo cáo chi phí CCDC.

Nhiều báo cáo đa dạng phục vụ yêu cầu quản trị và 
điều hành

Bảng kê chi tiết CCDC, chi tiết tăng giảm, chi 
tiết khấu hao, kê các CCDC hết khấu hao 
nhưng vẫn còn sử dụng, kê các CCDC điều 
chuyển bộ phận…

Bảng tổng hợp giá trị CCDC, tổng hợp tăng 
giảm, tổng hợp khấu hao, tổng hợp phân bổ 
khấu hao…

Báo cáo phân tích nhóm theo các chỉ tiêu khác 
nhau: loại CCDC, bộ phận sử dụng, nhóm 
CCDC…

In các biên bản giao nhận, bàn giao sửa chữa 
lớn hoàn thành, thanh lý

In thẻ, sổ CCDC theo quy định.

Ví dụ về màn hình “Thông tin về CCDC”

Ví dụ về màn hình báo cáo
“Bảng phân bố chi phí CCDC theo bộ phận”
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Phân hệ tính giá thành sản phẩm trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cho phép tính giá 
thành sản phẩm theo phương pháp mà người dùng lựa chọn: phương pháp định mức, phương pháp tỷ lệ, 
phương pháp chi phí trực tiếp hoặc kết hợp các phương pháp trên. Chương trình có thể tính giá thành phức 
tạp với nhiều kiểu tập hợp và phân bổ chi phí khác nhau, qua nhiều công đoạn, nhiều bước khác nhau, có thể 
tính riêng cho từng đơn vị kinh doanh… Trong trường hợp có yêu cầu đặc thù chương trình sẽ được chỉnh sửa 
để tính giá thành theo yêu cầu.

Fast Financial 
Phân hệ tính giá thành sản phẩm

Đối tượng tính giá thành
Đối tượng tính giá thành có thể là sản phẩm/bán 
thành phẩm, phân xưởng/công đoạn sản xuất, lệnh 
sản xuất/đơn hàng

Giá thành được tính chi tiết theo các yếu tố chi phí và 
chi tiết nguyên vật liệu, tùy theo yêu cầu

Với các doanh nghiệp có nhiều đơn vị kinh doanh 
(đơn vị cơ sở) thì chương trình cho phép tính giá 
thành riêng cho từng đơn vị.

Tập hợp chi phí
Chi phí sản xuất được tập hợp đa dạng và bao quát 
các trường hợp:

Tập hợp trực tiếp cho đối tượng tính giá thành 
(chỉ rõ cho bộ phận, lệnh sản xuất, sản phẩm)

Tập hợp chung theo tài khoản, phân xưởng/công 
đoạn sản xuất, bộ phận hạch toán gián tiếp, lệnh 
sản xuất và sau đó phân bổ cho các đối tượng 
tính giá thành liên quan

Cách tập hợp được người sử dụng khai báo một 
cách mềm dẻo, linh hoạt.

Phân bổ chi phí và tạo bút toán phân bổ chi phí
Có nhiều phương án phân bổ chi phí để lựa chọn:

Theo định mức nguyên vật liệu

Theo sản lượng sản phẩm sản xuất

Theo hệ số

Theo các đối tượng trung gian khác (rồi sau đó 
mới phân bổ cho các đối tượng tính giá thành) 
đối với các trường hợp tập hợp chi phí đặc thù

Theo các yếu tố chi phí khác.

Kết quả phân bổ chi phí cho các đối tượng tính giá 
thành có thể được chương trình hạch toán ghi vào sổ 
cái hoặc người sử dụng tự nhập theo kết quả báo 
cáo.

Tính giá thành từng bước và nhiều bước
Chương trình có thể thực hiện tính giá thành tường 
bước, xem kết quả thực hiện của từng bước rồi mới 
thực hiện tính toán cho bước tiếp theo

Chương trình cho phép khai báo gộp nhiều bước 
hoặc toàn bộ các bước tính toán tuần tự để thực hiện 
trong cùng một lần giúp cho việc thực hiện nhanh 
hơn, đặc biệt trong trường hợp giá thành nhiều 
bước, nhiều công đoạn.

Tốc độ tính giá thành nhanh
Chương trình được tối ưu hóa để có tốc độ tính giá 
thành nhanh, đặc biệt trong trường hợp khối lượng 
dữ liệu lớn.

Các tiện ích
Chương trình có một số tính năng và tiện ích sau khi 
tính giá thành

Khai báo vật tư thay thế (nếu có) trong cấu 
trúc/định mức nguyên vật liệu (BOM)

Lập bảng chiết tính giá thành sản phẩm

Kiểm tra số liệu: Số liệu để tính giá thành được 
tập hợp từ nhiều phân hệ khác nhau, do nhiều 
người nhập khác nhau nên có thể có nhiều sai 
sót, vì vậy việc kiểm tra số liệu là rất quan trọng. 
Chương trình có các chức năng kiểm tra với các 
khả năng sai sót khác nhau

Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 
phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành 
tương đương. Cho phép đánh giá tỷ lệ quy đổi 
sản phẩm hoàn thành tương đương chi tiết theo 
từng loại yếu tố chi phí cấu thành trong sản 
phẩm dở dang. Xác định giá trị sản phẩm dở 
dang cuối kỳ theo phương pháp kiểm kê nguyên 
vật liệu cuối kỳ trực tiếp cho sản phẩm

Điều chỉnh giá thành sản phẩm sau khi tính toán 
và điều chỉnh số liệu giá thành cho đầu kỳ mới.
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Báo cáo
Chương trình cung cấp các báo cáo giá thành khác nhau, chi tiết cũng như tổng hợp, theo yếu tố chi phí, chi tiết 
theo nguyên vật liệu, so sánh chi phí thực tế với định mức.
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Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp 
các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình để tính giá thành, 
lên các báo lãi lỗ theo dự án, công trình cho từng giai đoạn hoặc lũy kế từ khi khởi công.

Fast Financial 
Phân hệ tính giá thành dự án, công trình

Thông tin dự án, công trình
Lưu trữ các thông tin về dự án như mã, tên, khách hàng, bộ phận ký kết, bộ phận thực hiện, ngày ký kết, ngày bắt 
đầu thực hiện, ngày hoàn thành, giá trị dự án…

Khai báo dự án, công trình mẹ con, có thể có nhiều cấp: dự án, công trình, hạng mục công trình… Phân nhóm theo 
các nhóm chỉ tiêu khác nhau để lên những báo cáo theo yêu cầu.

Báo cáo
Báo cáo chi tiết, tổng hợp phát sinh theo dự án, công trình

Báo cáo công nợ phải thu, phải trả theo dự án, công trình

Báo cáo chi phí, giá thành, lãi lỗ của các dự án, công trình, cho một giai đoạn hoặc lũy kế từ đầu năm, lũy kế từ khi 
khởi công

Báo cáo tổng hợp nhiều cấp theo dự án mẹ con

Báo cáo phân thích theo các nhóm chỉ tiêu khác nhau.



www.fast.com.vn Fast Financial19

Fast Financial 
Phân hệ quản trị phí

Phân hệ quản trị chi phí trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cung cấp các báo cáo chi phí 
theo đơn vị kinh doanh, bộ phận hạch toán, tài khoản và khoản mục phí, theo số thực hiện và so sánh giữa thực 
hiện và dự toán ngân sách giúp cho việc tổng hợp và phân tích các chi phí phát sinh, hỗ trợ đưa ra quyết định 
về quản trị chi phí hiệu quả.

Thông tin khoản mục phí
Các khoản mục phí có thể được khai báo thông qua các tiểu khoản của các tài khoản chi phí hoặc sử dụng danh 
mục khoản mục phí riêng

Các khoản mục phí được phân nhóm qua các tài khoản mẹ cấp trên hoặc danh mục phân nhóm các khoản mục 
phí.

Khai báo dự toán ngân sách
Khai báo cho từ đơn vị kinh doanh, bộ phận hạch toán, tài khoản, khoản mục phí và từng kỳ

Báo cáo
Báo cáo chi tiết và tổng hợp theo theo nhiều đối tượng khác nhau: đơn vị kinh doanh, bộ phận hạch toán, tài khoản, 
tiểu khoản, khoản mục phí, kỳ hạch toán

Báo cáo đa dạng hỗ trợ phân tích, so sánh: cho nhiều kỳ hạch toán, cho nhiều đơn vị kinh doanh, cho nhiều bộ phận 
hạch toán…

Báo cáo so sánh giữa thực hiện và dự toán ngân sách.



www.fast.com.vn Fast Financial20

Ngoài những đối tượng quản lý thường gặp ở tất cả các doanh nghiệp như hợp đồng, dự án, bộ phận hạch 
toán… thì doanh nghiệp có thể sẽ có nhu cầu quản trị một số đối tượng đặc thù nào đó. Fast Financial cho phép 
người sử dụng tự định nghĩa và quản lý các đối tượng như vậy thông qua các trường tự do, không đòi hỏi phải 
chỉnh sửa phần mềm.

Fast Financial 
Phân hệ quản trị theo các trường do người dùng tự định nghĩa

Thông tin về các trường người dùng tự định nghĩa
Fast Financial có 3 trường dạng danh mục để quản trị các đối tượng đặc thù theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp 

Người sử dụng có thể khai báo vị trí nhập liệu trên các màn hình giao dịch để cập nhật đối tượng cần quản lý

Cho phép phân nhóm các danh mục tự do theo các tiêu chí khác nhau phục vụ phân tích số liệu.

Báo cáo
Chương trình cung cấp sẵn các báo cáo chi tiết và tổng hợp cho từng trường do người dùng tự định nghĩa.

Ví dụ về màn hình  báo cáo “Bảng kê chứng từ theo đối tượng”
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Phân hệ kế toán chủ đầu tư trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial được dùng trong các 
doanh nghiệp có tổ chức hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Trường hợp doanh nghiệp có tổ chức Ban quản 
lý dự án riêng, tách biệt công tác kế toán tại doanh nghiệp thì chương trình này cũng được sử dụng cho Ban 
quản lý dự án để thực hiện công tác kế toán, quản trị theo yêu cầu của đơn vị chủ đầu tư. Chương trình cho 
phép tổ chức các danh mục dự án, công trình, hạng mục công trình trực thuộc để tập hợp chi phí phát sinh liên 
quan, phục vụ lên các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo qui định về chế độ kế toán đối với đơn vị chủ đầu 
tư.

Fast Financial 
Phân hệ kế toán chủ đầu tư

Thông tin  dự án, công trình
Lưu trữ các thông tin về dự án như mã, tên, ngày bắt 
đầu thực hiện, ngày hoàn thành, giá trị dự án…

Khai báo dự án, công trình mẹ con, có thể có nhiều 
cấp: dự án, công trình, hạng mục công trình… Phân 
nhóm theo các nhóm chỉ tiêu khác nhau để lên những 
báo cáo theo yêu cầu

Khai báo các chỉ tiêu báo cáo như chi phí xây lắp, 
thiết bị…

Cập nhật dự toán, kế hoạch của các dự án, của các 
chỉ tiêu.

Báo cáo kế toán chủ đầu tư
Báo cáo nguồn vốn đầu tư

Báo cáo chi tiết nguồn vốn đầu tư

Báo cáo thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, 
hạng mục công trình

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công 
trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử 
dụng

Báo cáo thực hiện đầu tư

Báo cáo chi phí ban quản lý dự án

Báo cáo chi phí khác

Bảng cân đối kế toán

Thuyết minh báo cáo tài chính.

Sổ sách kế toán chủ đầu tư
Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư

Sổ chi phí đầu tư xây dựng

Sổ chi phí khác

Sổ chi phí ban quản lý dự án.

Ví dụ về màn hình  báo cáo “Thực hiện đầu tư”
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Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial tập hợp số 
liệu lên các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN. Báo cáo có thể kết xuất ra tệp và chuyển vào phần mềm HTKK 
thuế của Tổng Cục Thuế.

Fast Financial 
Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN

Một số tính năng, tiện ích
Cho phép gộp chung những khách hàng mua lẻ vào một 
mã khách hàng và không đòi nhập MST của những 
khách hàng không có

Cho phép tách thuế GTTG thành 2 phần đối với các 
đơn vị xây lắp có công trình nằm trên địa bạn của 
tỉnh/thành phố khác với tỉnh/thành phố nơi khai báo 
thuế

Theo dõi và lên các báo cáo chi tiết cho từng cục thuế 
nếu đơn vị nộp thuế ở nhiều cơ quan thuế khác nhau

Cho phép người dùng tự khai báo cách lấy dữ liệu 
của từng chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT

Tự động tính toán các chỉ tiêu cho lần đầu tiên vào tờ 
khai thuế và cho phép xuất ra HTML để kết nối với 
phần mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế

Cho phép kết xuất số liệu trên các báo cáo thuế 
GTGT, thuế TNDN trực tiếp sang phần mềm hỗ trợ kê 
khai thuế của Tổng cục thuế để in theo mã vạch.

Báo cáo thuế GTGT
Tờ khai thuế GTGT

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua 
vào

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua 
vào cho dự án đầu tư

Báo cáo thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn 
giảm

Sổ theo dõi thuế GTGT được hoàn lại

Sổ theo dõi thuế GTGT được miễn giảm.

Quyết toán thuế TNDN
Tờ khai thuế TNDN tạm tính

Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

Phụ lục kết quả kinh doanh năm

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa 
đơn

Báo cáo thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Quản lý hóa đơn
Báo cáo mất cháy, hỏng hóa đơn
Thông báo hủy hóa đơn
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
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Phân hệ quản lý thuế TNCN trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 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.

Fast Financial 
Phân hệ quản lý thuế TNCN

Thông tin nhân viên
Lưu trữ các thông tin như: họ tên, ngày sinh, CMND, 
ngày cư trú, mã số thuế, ngày ký hợp đồng lao 
động…

Cập nhật các loại giảm trừ như giảm trừ bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các giảm 
trừ khác (các khoản giảm trừ theo quy định)

Cập nhật người phụ thuộc khi đối tượng nộp thuế có 
trợ cấp nuôi dưỡng.

Cập nhật thu nhập tinh thuế
Chương trình cho phép cập nhật các phát sinh thu 
nhập tính thuế của từng cá nhân áp dụng theo thuế 
suất lũy tiến - cập nhật cho đối tượng nộp thuế có 
hợp đồng lao động có phát sinh tiền lương hay thuế 
suất toàn phần – cho đối tượng không có hợp đồng 
lao động, có hay không có mã số thuế và cho các cá 
nhân không cư trú

Cập nhật điều chỉnh thuế khấu trừ

Chương trình cho phép đọc số liệu từ các bảng số 
liệu trên excel.

Báo cáo thuế TNCN
Tờ khai khấu trừ thuế TNCN – mẫu 05/KK-TNCN

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN – mẫu 06/TNCN

Tờ khai quyết toán thuế TNCN – mẫu 05/QTT-TNCN

Bảng kê thu nhập chịu thuế – mẫu 
05-1/BK-QTT-TNCN

Bảng kê thu nhập chịu thuế – mẫu 
05-2/BK-QTT-TNCN

Bảng kê thông tin người phụ thuộc – mẫu 
05-3/BK-QTT-TNCN 

Bảng kê chi tiết phát sinh thu nhập 

Bảng kê chi tiết thuế TNCN

Danh sách nhân viên

Danh sách người phụ thuộc.
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Phân hệ báo cáo quản trị trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lên các báo cáo quản trị phân 
tích theo thời gian, theo đơn vị kinh doanh, phân tích các chỉ số tài chính

Fast Financial 
Phân hệ báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị phân tích theo thời gian
Báo cáo bán hàng phân tích cho nhiều kỳ, cùng kỳ khác năm, số lũy kế

Báo cáo quản trị phí phân tích cho nhiều kỳ, cùng kỳ khác năm, số lũy kế

Báo cáo tài chính phân tích cho nhiều kỳ, cùng kỳ khác năm, số lũy kế.

Báo cáo quản trị phân tích theo đơn vị cơ sở
Báo cáo bán hàng phân tích theo đơn vị cơ sở

Báo cáo quản trị phí phân tích theo đơn vị cơ sở

Báo cáo tài chính phân tích theo đơn vị cơ sở.

Phân tích báo cáo tài chính
Báo cáo phân tích các chỉ số tài chính của một kỳ, cùng kỳ, nhiều kỳ

Báo cáo so sánh chỉ số kế hoạch, bình quân ngành, công ty khác của một kỳ, cho nhiều kỳ

Báo cáo phân tích cơ cấu tài chính của một kỳ, cùng kỳ và nhiều kỳ

Báo cáo so sánh cơ cấu kế hoạch, bình quân ngành, công ty khác của một kỳ, cho nhiều kỳ.
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Fast Analytics
Công cụ phân tích số liệu kinh doanh

Fast Analytics là công cụ phân tích số liệu kinh doanh

Fast Analytics gồm có một Pivot Table (bảng xoay) và một Pivot Chart (biểu đồ xoay)

Fast Analytics giúp ta xoay (pivot) các trường dữ liệu về mua, bán, kho hàng, tài chính và hiển thị dưới dạng biểu đồ 
(các dạng hình trụ, tròn, thẳng)

Số liệu kế toán, mua bán và kho hàng được nhập trong phần mềm Fast Financial sẽ được chuyển đổi sang một kho dữ 
liệu đa chiều thuận tiện cho việc xoay (pivot) số liệu. Việc chuyển đổi số liệu này có thể thực hiện định kỳ hoặc vào bất 
kỳ lúc nào khi người sử dụng thực hiện chức năng chuyển đổi số liệu

Tiếp theo với công cụ xoay bảng (pivot table) người sử dụng có thể phân tích dữ liệu qua việc cắt lát (slice) dữ liệu theo 
nhiều chiều khác nhau, khoan xuống (drill-down) mức chi tiết hơn hay cuộn lên (roll-up) mức tổng hợp hơn của dữ liệu

Việc tạo bảng xoay (pivot table), xem số liệu chi tiết (drill-down), xem số liệu tổng hợp (roll-up), lọc (filter) dữ liệu rất đơn 
giản bằng các thao tác dùng chuột để kéo thả hoặc chọn, đánh dấu từ các danh sách đã được sắp xếp

Do số liệu đã được chuyển đổi về dạng thuận tiện cho việc “xoay” nên tốc độ xử lý số liệu rất nhanh. Các kiểu xem số 
liệu cũng rất đa dạng, hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của người sử dụng

Ví dụ, với công cụ Fast Analytics ta có thể dễ dàng tìm được câu trả lời cho các câu hỏi sau trong việc phân tích số liệu 
kinh doanh trong 1 tuần làm việc:

Doanh thu của mặt hàng A tại mỗi miền? 

Tại mỗi cửa hàng, mặt hàng nào bán được nhiều nhất? 

Tại mỗi cửa hàng, ngày nào trong tuần là ngày đông khách nhất? 

Ngày nào trong tuần là ngày doanh thu thấp nhất?.
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Phân hệ Fast Manager cung cấp các thông tin phục vụ điều hành và các báo cáo phục vụ quản trị doanh nghiệp. 
Đối tượng sử dụng phân hệ này là các cán bộ quản lý cấp trung và cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, có nhu cầu 
xem các thông tin nhanh về tình hình hoạt động SXKD trong doanh nghiệp phục vụ việc điều hành hàng ngày 
cũng như các báo cáo tổng hợp phục vụ công tác phân tích, quản trị.

Fast Financial 
Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet

Một số thông tin, báo cáo mà Fast Manager cung cấp:
Thông tin nhanh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

Thông tin về số dư tiền mặt, tiền gửi, tiền vay và các khoản sắp thu, sắp chi (dòng tiền)

Thông tin về bán hàng và công nợ phải thu

Thông tin về mua hàng và công nợ phải trả

Thông tin về hàng tồn kho

Thông tin về sản xuất

Báo cáo chi phí và giá thành

Báo cáo nhân sự

Báo cáo tài chính

...

Các cán bộ quản lý và lãnh đạo có thể xem khi cần thông tin để hỗ trợ ra quyết định hoặc cùng bàn thảo giải quyết vấn 
đề, công việc, xem khi họp nhanh đầu ngày/cuối ngày, họp giao ban định kỳ hàng tuần…

Ưu điểm kỹ thuật của phân hệ này là các báo cáo được phát triển trên nền web nên không cần phải cài đặt thêm bất cứ 
chương trình gì, chỉ cần sử dụng các chương trình duyệt internet thông dụng đã được cài sẵn như IE (Internet Explorer), 
FireFox, Chrome, Opera, Safari. Việc sử dụng, tra cứu thông tin, xem báo cáo cũng đơn giản như khi chúng ta hàng 
ngày lướt web, internet để xem tin tức hoặc mua sắm qua mạng. Chương trình cũng cung cấp phiên bản riêng trên 
windows-based nằm ngay trong chương trình

Người sử dụng có thể truy cập từ bất cứ nơi nào có kết nối với internet. Và có thể truy cập qua điện thoại di động

Về bảo mật số liệu thì chương trình đòi hỏi phải nhập tên truy cập, mật khẩu cũng như các biện pháp bảo mật khác ở 
mức cơ sở dữ liệu, tường lửa (firewall), mạng riêng (VPN)…

Do thông tin điều hành và báo cáo quản trị thường mang tính đặc thù với từng doanh nghiệp nên ngoài những báo cáo 
thông dụng FAST sẽ thực hiện lập tình theo yêu cầu của doanh nghiệp.
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Fast Financial
5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial

1.     Giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn
Đa số các phần mềm hiện có trên thị trường là dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ hoặc là các giải 
pháp rất lớn của các nhà cung cấp nước ngoài. Fast Financial là một trong số ít các giải pháp được thiết kế dành cho 
các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch, cho phép các đơn vị hoạt động 
ở nhiều địa điểm khác nhau truy cập từ xa qua internet vào cơ sở dữ liệu tập trung, phân quyền bảo mật chặt chẽ 
trong điều kiện nhiều người truy cập và truy cập qua internet.

2.     Hỗ trợ ra quyết định
Fast Financial có nhiều báo cáo dạng truy vấn nhanh số liệu và các báo cáo tổng hợp phân tích số liệu theo các chiều 
phân tích khác nhau. Ngoài ra còn có công cụ hỗ trợ phân tích số liệu OLAP giúp người sử dụng dễ dàng khai thác 
số liệu theo ý muốn của mình. Các thông tin này sẽ giúp cho việc ra quyết định trong việc điều hành tác nghiệp hàng 

ngày cũng như trong việc phân tích kết quả thực hiện và lập kế hoạch cho thời gian sắp tới.

3.     Làm việc mọi lúc, mọi nơi qua internet
Lợi ích vô cùng lớn của Fast Financial cho người dùng là có thể làm việc, truy cập dữ liệu công ty từ xa qua internet, 
kể cả trên điện thoại di động và kết nối qua 3G.

4.     Dễ dàng nâng cấp lên giải pháp ERP mà không phải thay đổi nhà cung cấp
Khi doanh nghiệp cần một giải pháp quản trị tổng thể, toàn diện doanh nghiệp (ERP), triển khai cho các phòng ban 
khác nhau trong công ty thì có thể dễ dàng nâng cấp lên giải pháp Fast Business (ERP) và Fast Business Online của 
FAST mà không phải chuyển sang nhà cung cấp khác

5.     Thương hiệu mạnh
FAST có hơn 23 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển và tư vấn ứng dụng các giải pháp phần mềm 
phục vụ doanh nghiệp. Các sản phẩm và dịch vụ của FAST được hơn 34.000 khách hàng trên toàn quốc tin dùng 
(trong đó có trên 1.400  khách hàng sử dụng sản phẩm Fast Financial) và được trao các giải thưởng uy tín như Giải 
pháp Công nghệ Thông tin hay nhất BIT Cup do người sử dụng bình chọn, giải thưởng Sao Khuê của VINASA (Hiệp 
hội phần mềm Việt Nam), IT Award của VAIP (Hội Tin học Việt Nam), Top 5 Phần mềm hàng đầu Việt Nam,…

FAST có văn phòng tại 3 miền Bắc, Trung, Nam với đội ngũ hơn 500 nhân viên.



Phần mềm Fast Financial đã được đăng ký và bảo hộ bản quyền tác giả 
vào năm 2012 tại Cục Bản quyền.

 

Hơn 1.400 khách hàng hàng ngày đang sử dụng Fast Financial. 
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Giải “Sao khuê” và “Phần mềm ưu việt” 
do Hiệp hội Phần mềm Việt Nam VINASA trao tặng 

Cúp CNTT do Hội tin học 
Việt Nam  - VAIP trao tặng năm 2019
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