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Bảng giá phần mềm kế toán Fast Accounting 

(Bảng giá có hiệu lực từ 1-1-2017. Bảng giá này có thể thay đổi theo chính sách của công ty) 

 

1. Giá phần mềm kế toán Fast Accounting và dịch vụ cài đặt, đào tạo, tư vấn 

Loại hình doanh 
nghiệp 

Giá phần mềm (1) Giá dịch vụ cài đặt, 
đào tạo, tư vấn (2) 

Số buổi (2,5 
giờ/buổi) 

Dịch vụ 5.900.000đ 2.950.000đ 4 

Thương mại 7.900.000đ 2.950.000đ 4 

Xây lắp 9.900.000đ 2.950.000đ 4 

Sản xuất 11.900.000đ 4.450.000đ 6 

 

2. Các phân hệ của phần mềm kế toán Fast Accounting theo loại hình doanh nghiệp 

Phân hệ 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 X X X X 

5.  Kế toán mua hàng và công nợ phải trả X X X X 

6.  Kế toán hàng tồn kho - X X X 

7.  Kế toán TSCĐ X X X X 

8.  Kế toán CCDC X X X X 

9.  Báo cáo chi phí theo khoản mục X X X X 

10. Kế toán dự án, công trình xây lắp (3) X X X X 

11. Kế toán giá thành sản xuất - - - X 

12. Báo cáo quản trị cho các trường tự do X X X X 

13. Báo cáo thuế X X X X 

14. Thuế thu nhập cá nhân. X X X X 

Các lưu ý 

(1) “Giá phần mềm” là giá cho riêng bản quyền phần mềm đóng gói (bản chuẩn), chưa 
có chỉnh sửa theo yêu cầu (mẫu chứng từ, mẫu báo cáo, nhập liệu, tính toán).  

(2) “Dịch vụ cài đặt, đào tạo, tư vấn” gồm đào tạo tại văn phòng khách hàng về cách cài 
đặt phần mềm trên máy chủ và máy trạm làm việc, đào tạo về sử dụng phần mềm và 
tư vấn sơ bộ về thiết lập ban đầu các tham số hệ thống, các tham số tùy chọn, các 
danh mục từ điển, lựa chọn các mã giao dịch, các màn hình nhập liệu, các báo theo 
quy định và báo cáo quản trị. “Giá dịch vụ cài đặt, đào tạo, tư vấn” không bao gồm 
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dịch vụ chuyển đổi/convert danh mục, số dư, số liệu ban đầu và không bao gồm chi 
phí đi lại, lưu trú. Nếu địa điểm đào tạo cách xa VP FAST không quá 15km thì không 
tính phí đi lại và lưu trú. Nếu địa điểm cách xa VP FAST trên 15km thì có thể tính 
thêm chi phí đi lại và lưu trú tùy theo từng trường hợp cụ thể. 

(3) Phân hệ “Kế toán dự án, công trình xây lắp” đối với phiên bản Dịch vụ và Thương 
mại thì không có phần dự toán và các báo cáo liên quan đến nguyên vật liệu, còn đối 
với phiên bản Xây lắp và Sản xuất thì có đầy đủ các chức năng có trong phần mềm. 

  

 

Để biết chi tiết hơn xin liên hệ với các phòng kinh doanh của FAST. 
 

Trân trọng, 
Công ty Phần mềm FAST. 


