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GIỚI THIỆU
Hóa đơn điện tử là gì?
Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu về bán hàng
hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, gửi bằng phương pháp
điện tử.
Nguyên tắc sử dụng?
Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng
hóa, cung cấp dịch vụ phải thông báo cho khách hàng của mình
về định dạng và cách thức chuyển nhận hóa đơn điện tử.
Fast e-Invoice là gì?
Fast e-Invoice là giải pháp hóa đơn điện tử giúp khách hàng lập,
lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng, an toàn và nhanh
chóng.
Fast e-Invoice sẵn sàng kết nối:
Các phần mềm kế toán
Các phần mềm POS
Chạy độc lập.
Hình thức sử dụng: Thuê hoặc mua.

Công ty Phần mềm FAST
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LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG FAST E-INVOICE

HÓA ĐƠN

N

THANH TOÁ

TIẾM KIỆM

AN TOÀN

Tiết kiệm chi phí in ấn,
vận chuyển, lưu trữ và
bảo quản hóa đơn.

Không xảy ra cháy, hỏng,
mất hóa đơn. Tăng độ tin cậy
cho hóa đơn của Doanh
Nghiệp.

NHANH CHÓNG
Người mua nhanh chóng nhận
được hóa đơn ngay khi người bán
xuất hóa đơn.

MỀM DẺO, LINH HOẠT
Doanh nghiệp có nhiều lựa chọn về
cách thức sử dụng khi phát hành
hóa đơn điện tử.
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LÝ DO KHÁCH HÀNG NÊN CHỌN FAST E-INVOICE ?
ĐIỂM NỔI BẬT
Cho phép phát hành hóa đơn điện tử trực tiếp hoặc thông qua
kết nốivới các phần mềm tác nghiệp của FAST.
Có thể lựa chọn sử dụng bản Online hoặc bản khách hàng
tự cài đặt.
Có thể lựa chọn chữ ký số bằng Token hoặc HSM.
Mobile App: Trải nghiệm thân thiện, tiện lợi và trực quan.
Cho phép người bán khai báo quyền tra cứu hóa đơn cho
khách hàng không giới hạn số người dùng truy cập.

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN BỞI CÁC TỔ CHỨC,
CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Cục thuế Hà Nội, TP. HCM và Bắc Ninh chứng nhận.
VINASA ttrao giải danh hiệu Sao Khuê.
Cục bản quyền tác giả Việt Nam cấp bản quyền.
Bảo lãnh từ tổ chức tín dụng hợp pháp.

DỄ DÀNG - AN TOÀN- NHANH CHÓNG
Dễ dàng, đơn giản trong sử dụng.
An toàn bảo mật và lưu trữ dữ liệu.
Nhanh chóng đưa vào sử dụng.
Công ty Phần mềm FAST

3

www.invoice.fast.com.vn

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH VÀ MẪU IN FAST E-INVOICE

Quy trình phát hành hóa đơn điện tử Fast e-Invoice

Mẫu in hóa đơn

Công ty Phần mềm FAST

4

Fast e-Invoice

BẢNG GIÁ
PHÍ KHỞI TẠO TÀI KHOẢN

450.000 VNĐ

PHÍ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
Gói 300 hóa đơn

290.000đ

Gói 500 hóa đơn

390.000đ

Gói 1.000 hóa đơn

690.000đ

Gói 2.000 hóa đơn

990.000đ

Gói 3.000 hóa đơn

1.390.000đ

Gói 5.000 hóa đơn

1.990.000đ

Gói 7.000 hóa đơn

2.590.000đ

Gói 10.000 hóa đơn

3.290.000đ

Gói trên 10.000 hóa đơn

Xin liên hệ

THIẾT LẬP MẪU HÓA ĐƠN
Chỉnh mẫu hóa đơn theo mẫu chuẩn
hiện có trong Fast e-Invoice.

Miễn phí

Chỉnh mẫu hóa đơn theo yêu cầu
của khách hàng.

Báo giá sau

Phí kết nối, tích hợp với các phần mềm
tác nghiệp của FAST.

Báo giá theo đặc thù cho từng

Phí chỉnh sửa phần mềm tác nghiệp
của FAST (FA, FF, FB, FBO...)
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Miễn phí

khách hàng
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ĐĂNG KÝ MUA PHẦN MỀM

Vào địa chỉ: https://invoice.fast.com.vn chọn chức năng MUA NGAY
Nhập thông tin đăng ký mua sản phẩm và dịch vụ
Mọi chi tiết xin liên hệ:
VP Hà Nội: (024) 7108-8288
VP Đà Nẵng: (0236) 381-0532
VP Tp. Hồ Chí Minh: (028) 7108-8788
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CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (FAST)
VP Hà Nội - VP Đà Nẵng - VP Tp. Hồ Chí Minh
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