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Giải pháp ERP quản trị toàn diện doanh nghiệp
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Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)

Fast Software Company

11 tháng 6 năm 1997

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

Phát triển, tư vấn và triển khai ứng dụng HTTT quản trị hoạt động  và 

điều hành doanh nghiệp trên nền tảng CNTT.

Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và lớn: Fast Business Online 

(ERP), Fast Financial, 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, Fast Accounting Online 

for Bookkeepers.

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.

Là “Đối tác lâu dài, tin cậy” của khách hàng, nhân viên, cổ đông, các 

đối tác và cộng đồng.

Nhanh hơn – Thông minh hơn.

12 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.

TOP 5 đơn vị phần mềm.

Top 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và giải pháp CNTT 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.

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.

Hơn 42.000 khách hàng trên toàn quốc.

Tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM.

www.fast.com.vn

Giải pháp, sản phẩm

Mục tiêu

Phương châm

Thành tích

Khách hàng

Văn phòng

Website

Tên công ty

Tên tiếng Anh

Ngày thành lập

Đội ngũ

Lĩnh vực hoạt động

(Số liệu nêu trên tính đến ngày 30-06-2022)

Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)
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Là giải pháp ERP cho doanh nghiệp 

có quy mô vừa và lớn.

Có 6 phân hệ lớn : 

Fast Financial

Fast Distribution

Fast HRM

Fast CRM

Fast DMS

Fast Manufacturing.

Cho phép các đơn vị thành viên cập 

nhật và khai thác dữ liệu tập trung 

thông qua internet.

Điểm khác biệt 

Kết nối qua internet, làm việc 

mọi lúc, mọi nơi.

Tốc độ xử lý nhanh cho dữ liệu 

lớn.

Dữ liệu đồng bộ từ tất cả các đơn 

vị, phòng ban

Nhiều tính năng thông minh 

trong tác nghiệp, xử lý và báo 

cáo quản trị.

Có hơn 2.200 khách hàng đang sử 

dụng.

Được trao giải thưởng BITCup – Sản 

phẩm CNTT tốt nhất do người dùng 

bình chọn, Giải thưởng Sao Khuê của 

Hiệp hội Phần mềm Việt Nam 

VINASA, Cúp CNTT cho phần mềm 

tiêu biểu.

Giải pháp ERP Fast Business
Làm việc mọi lúc, mọi nơi, từ mọi thiết bị.

Tích hợp e-Banking với các ngân hàng.

Kết nối dữ liệu với các thiết bị và ứng dụng khác: PDA, POS, 

máy chấm công, Barcode, QRcode, phần mềm Fast e-Invoice, 

Fast e-Contract, phần mềm cân xe…

Duyệt phiếu nhu cầu, đơn hàng mua/bán, đề nghị thu/chi,... 

qua Email, SMS, Mobile App. 



Vấn đề được nhiều nhà quản lý 

doanh nghiệp hiện nay quan tâm đó 

là việc tăng lợi nhuận thông qua:

Tăng năng suất lao động của các 

nhân viên ở từng vị trí công việc.

Giảm lượng hàng tồn kho, loại bỏ 

thời gian lãng phí do chờ đợi.

Đưa ra các quyết định chính xác, 

hiệu quả dựa trên việc luôn kiểm 

soát được các hoạt động chính 

trong doanh nghiệp, luôn có được 

bức tranh tổng thể, rõ ràng, đầy đủ 

và kịp thời về tình hình kinh 

doanh, tiến độ thực hiện các công 

việc…

Một trong những giải pháp giải 

quyết hiệu quả các vấn đề nêu trên là 

ứng dụng hệ thống ERP quản trị toàn 

diện doanh nghiệp của Công ty FAST 

với phần mềm Fast Business.
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Nhu cầu của doanh nghiệp
Tăng năng suất.

Giảm chi phí.

Thông tin đầy đủ, kịp thời, hỗ trợ 
ra quyết định.
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Thực trạng

Gồm các phần mềm ứng dụng 

độc lập cho từng bộ phận.

Gồm nhiều cơ sở dữ liệu (CSDL) 

không tích hợp với nhau.

Một số bộ phận còn làm việc thủ 

công/bán thủ công.

Được phát triển trên các nền công 

nghệ khác nhau, một số đã lạc 

hậu.

Không làm việc theo dòng công 

việc (Work-flow), theo thời gian 

thực (Real-Time, Online).

Hệ quả

Công việc bị chậm do chờ đợi 

việc luân chuyển chứng từ giữa 

các công đoạn, phòng ban.

Cát cứ thông tin của từng 

phòng ban, muốn có thông tin 

thì phải xin.

Số liệu vênh nhau bởi cung cấp 

từ nhiều phòng ban, từ nhiều 

phần mềm.

Số liệu tổng hợp bị chậm do 

phải chờ đợi báo cáo của bên 

dưới.

Cán bộ quản lý không có một 

bức tranh tổng quát, kịp thời về 

doanh nghiệp.

Bảo mật, phân quyền truy cập 

thông tin kém.

Công nghệ của một số phần 

mềm đã lạc hậu, không đáp 

ứng được các yêu cầu mới như 

làm việc online qua internet, 

quản trị CSDL tập trung, tốc độ 

xử lý nhanh với dữ liệu lớn.

Điều này làm cho khách hàng, đối 

tác, nhân viên không hài lòng. 

Năng suất lao động thấp. Chi phí 

tăng, lãng phí nhiều. Quyết định 

không chính xác, không kịp thời. 

Lợi nhuận giảm.

Hệ thống thông tin “rời rạc”
Phần mềm chỉ như là công cụ 
hỗ trợ công việc.
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Fast Business
Giải pháp ERP quản trị toàn diện doanh nghiệp

Phần mềm là nền tảng cho tác nghiệp 
và điều hành doanh nghiệp.

HRM

KẾ

TOÁN
PHÂN PHỐI

SẢN XUẤT

CRM

FAST BUSINESS

Tích hợp các phần hành công việc 

trong một hệ thống nhất.

Làm việc theo thời gian thực 

(Real-Time, Online).

Kết nối các phòng ban theo dòng 

công việc (Work-flow).



6 Fast Business

Các phân hệ chức năng

1
Fast Financial bao quát toàn bộ 

các nghiệp vụ của kế toán tổng 

hợp, phải thu, phải trả, tiền mặt, 

tiền gửi, tiền vay, chi phí, giá thành, 

thuế. Lên các báo cáo tài chính, các 

báo cáo quản trị, sổ sách kế toán, 

báo cáo công nợ, báo cáo chi phí, 

báo cáo giá thành, báo cáo thuế…

2
Fast Sales hỗ trợ làm việc từ khâu 

báo giá, lập đơn hàng, đến theo dõi 

giao hàng. Người sử dụng dễ dàng 

thiết lập các chính sách giá, khuyến 

mại, tín dụng theo yêu cầu của 

doanh nghiệp. Lên các báo cáo bán 

hàng, thực hiện hợp đồng, phân 

tích bán hàng.

Financial, Sales, Purchasing, Inventory…

3
Fast Purchasing theo dõi việc lập 

yêu cầu mua hàng, nhận báo giá, lựa 

chọn nhà cung cấp, lập đơn hàng (nội 

địa, nhập khẩu), theo dõi nhận hàng. 

Lên các báo cáo về hàng nhập mua, 

thực hiện đơn hàng.

4
Fast Inventory theo dõi nhập xuất 

kho, điều chuyển kho, lên các báo cáo 

nhập xuất tồn, thẻ kho, tính giá hàng 

tồn kho. Cho phép theo dõi kho theo 

lô, theo hạn sử dụng, theo vị trí.

FAST BUSINESS
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Các phân hệ chức năng

…Manufacturing, Fixed Assets, HRM, CRM, DMS

5
Fast Manufacturing cho phép lên kế 

hoạch sản xuất (MPS), hoạch định 

năng lực sản xuất (CRP), hoạch định 

nhu cầu vật tư (MRP), thống kê phân 

xưởng (SFC), theo dõi lệnh sản xuất 

(MO), yêu cầu sản xuất (WO), lộ trình 

sản xuất (Routing), trung tâm công 

việc (WC), yêu cầu lĩnh vật tư (MR)…

6
Fast Fixed Asset quản lý danh điểm 

các tài sản, tính khấu hao… Lên các 

báo cáo thống kê, tăng giảm tài sản 

và phân bổ khấu hao.

7
Fast HRM quản lý thông tin về nhân 

sự, định biên, tuyển dụng, hợp đồng 

lao động, đào tạo, khen thưởng kỷ 

luật, đánh giá, cấp phát CCLĐ, chấm 

công, tính lương theo sản phẩm, hệ 

số, mức khoán, tính thuế TNCN, các 

loại bảo hiểm… Lên các báo cáo 

thống kê và phân tích nhân sự.

8
Fast CRM theo dõi các thông tin liên 

quan đến khách hàng tiềm năng, 

khách hàng chính thức, người liên hệ, 

theo dõi các cơ hội bán hàng từ tiềm 

năng cho đến khi ký kết đơn 

hàng/hợp đồng, theo dõi các chiến 

dịch tiếp thị/Marketing, tiếp nhận và 

xử lý thông tin phản hồi từ khách 

hàng…

9
Fast DMS – Giải pháp quản lý hệ 

thống phân phối: Giúp doanh nghiệp 

quản lý chặt chẽ đại lý, nhà phân 

phối, đội ngũ nhân viên bán hàng và 

thị trường. 
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Quản lý tình trạng đặt hàng theo địa điểm và thời gian thực
Nhân viên kinh doanh làm việc online, được định vị qua GPS với sóng 3G.

Đơn hàng được thực hiện tại điểm bán hàng.

Quản lý công nợ tức thời, chính xác theo thời điểm phát sinh
Những thông tin liên quan về tình hình hàng hóa, công nợ... tại mỗi điểm 
sẽ được cập nhật qua thiết bị di động ngay tại thời điểm bán hàng.

Quản lý khuyến mãi, chiết khấu, quy trình bán hàng

Theo dõi chi tiết tình hình kinh doanh của các nhà phân phối, đại lý, 
cửa hàng

Cập nhật hình ảnh, trưng bày sản phẩm, biển hiệu của các nhà phân phối tại 

thời điểm

Quản lý hiệu quả, độ phủ của thị trường

Đánh giá độ phủ của thị trường, ngành hàng.

Quản lý được sơ đồ tuyến kinh doanh của từng nhân viên kinh doanh

Đồng nhất dữ liệu giữa công ty và nhà phân phối, điểm bán hàng

FAST BUSINESS

Chi tiết về các tính năng của từng phân hệ nghiệp vụ xin xem trong tài liệu riêng.

Các phân hệ chức năng
Giải pháp quản lý hệ thống phân phối
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Phân tích tích dữ liệu đa chiều: Theo thời gian, ngành hàng, khu 
vực/địa lý....

Người dùng tự do khai báo mẫu truy vấn, báo cáo và lưu mẫu cho các 
lần sử dụng sau.

...

Phân tích số liệu OLAP trong Fast Business

FAST BUSINESS

Công cụ phân tích số liệu OLAP
(Fast Analytics)
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Bao quát các hoạt động kinh 

doanh chính: Tài chính kế toán, 

quản lý mua – bán – hàng tồn 

kho, quản lý hệ thống phân phối, 

sản xuất, quan hệ khách hàng và 

nhân sự - tiền lương.

Các đơn vị ở xa truy cập qua 

internet, cập nhật và khai thác cơ 

sở dữ liệu tập trung, thống nhất. Phân tích tổng hợp tình hình kinh doanh

FAST BUSINESS

Cung cấp một bức tranh 
tổng thể, thống nhất và 
kịp thời về doanh nghiệp
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Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán

Các khoản phải thu, phải trả: Của ai, bao nhiêu, khi nào?

Các đơn hàng mua, bán: Của ai, hàng gì, bao nhiêu, giá cả, khi nào 
giao/nhận? 

Các khoản vay: Hạn mức, tiến độ giải ngân, thanh toán nợ gốc, trả lãi? 

Các mặt hàng sản xuất: Cái gì, bao nhiêu, khi nào?

Chi phí (ngân sách): Bộ phận nào, khoản mục gì, bao nhiêu?

FAST BUSINESS

Dễ dàng tra cứu các thông tin
hỗ trợ cho việc ra quyết định
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Màn hình duyệt đơn hàng

Đơn hàng, phiếu yêu cầu vật tư, lệnh sản 

xuất… cần duyệt.

Các khoản phải thu, phải trả, khoản vay đến 

hạn thanh toán.

Đơn hàng đến hạn giao/nhận.

…

FAST BUSINESSNhắc nhở công việc
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Đơn hàng vượt quá hạn mức tín dụng.

Hàng tồn kho dưới mức tối thiểu, trên mức tối đa.

Hàng tồn kho cận ngày, quá hạn sử dụng.

Xuất nhiều hơn hàng còn tồn, chi nhiều hơn tiền 

còn dư.

Các khoản chi đã vượt quá ngân sách.

…

Màn hình thông báo sửa phiếu xuất bán

FAST BUSINESS

Cảnh báo về các sự kiện 
vượt ngoài giới hạn



THANH TOÁN

NHẬN HÀNG

GIAO HÀNG

SẢN XUẤT

KẾ HOẠCH
CHÍNH

14 Fast Business

Công nợ: Kế hoạch thu, trả trong tuần, tuần tới, tháng tới.

Tiền vay: Kế hoạch giải ngân, trả gốc, lãi.

Hàng hóa: Kế hoạch nhận hàng, giao hàng trong tuần tới, tháng tới.

Lập kế hoạch sản xuất: từ dự báo bán hàng và đơn hàng đã có, lập kế 

hoạch sản xuất các sản phẩm khi nào, bao nhiêu.

Lập kế hoạch vật tư (MRP): Từ kế hoạch sản xuất lập nhu cầu vật tư, kế 

hoạch nhập mua.

…

Màn hình kế hoạch giao hàng

FAST BUSINESS

Hỗ trợ việc lập kế hoạch
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Lập, duyệt chứng từ (duyệt nhiều cấp, nhiều người duyệt), đơn hàng, 

phiếu yêu cầu trên máy. 

Xem báo cáo, tra cứu, truy vấn số liệu hỗ trợ ra quyết định trực tiếp trên 

máy.

Thông tin ngay sau khi được cập nhật thì tất cả các nhân viên, ở tất cả các 

phòng ban đều có thể nhìn thấy ngay để sử dụng, thực hiện xử lý tiếp 

theo ở công đoạn của mình.

Có thể làm việc bất kỳ lúc nào, khi nào, từ bất kỳ thiết bị gì chỉ cần có 

internet hoặc sóng 3G.

Quy trình bán hàng trong Fast Business.

Quy trình mua hàng trong Fast Business

FAST BUSINESS

Làm việc online, 
theo quy trình trên phần mềm



Loại sổ sách sử dụng: Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ.

Cách tính hàng tồn kho: Trung bình tháng, trung bình di động, nhập 

trước xuất trước.

Phương pháp khấu hao TSCĐ.

Chính sách giá bán, chiết khấu, khuyến mại.

Chỉnh sửa các mẫu in chứng từ: Phiếu thu, chi, UNC, hóa đơn, phiếu nhập 

xuất kho…

Chỉnh sửa các mẫu báo cáo…

Màn hình khai báo các tham số hệ thống

FAST BUSINESS

Dễ dàng khai báo tham số, các lựa chọn 

5
6

4

16 Fast Business
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1 BƯỚC 1 BƯỚC 2 BƯỚC 32 3
Khai báo các chỉ tiêu và 
cách tính các báo cáo tài 
chính, báo cáo q.trị
Khai báo chính sách giá, 
chính sách khuyến mại

Khai báo cách tính (tập 
hợp và phân bổ chi 
phí) để tính giá thành 
sản phẩm

Khai báo các hành động 
xử lý (action) cho từng 
trạng thái (status) của 
công việc/c.từ cho đúng 
work-flow thực tế…

Khai báo các chỉ tiêu và cách tính các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

Khai báo chính sách giá, chính sách chiết khấu, chương trình khuyến mại.

Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí để tính giá thành sản phẩm. 

Khai báo các hành động xử lý (Action) cho từng trạng thái (Status) của 
công việc/chứng từ cho đúng quy trình làm việc thực tế...

Màn hình khai báo chính sách  chiết khấu, khuyến mại

FAST BUSINESS

Khai báo các quy trình thực hiện, 
cách thức xử lý số liệu



18 Fast Business

Phần mềm luôn được cập nhật, bổ sung khi có các quy định mới.

Cho phép khai báo lại tham số, thay đổi quy trình, chính sách giá, chiết 

khấu, khuyến mại….

Có thể trao đổi số liệu với những ứng dụng khác trong trường hợp doanh 

nghiệp sử dụng những phần mềm riêng để quản lý các nghiệp vụ đặc thù, 

chuyên ngành… (cân điện tử, quầy bán lẻ POS…).

EAI (kết nối với 
các ứng dụng khác).

Fast Busines kết nối với 
quầy bán lẻ tại siêu thị.

Fast Busines kết nối với 
cân điện tử xe tải.

FAST BUSINESS

FAST BUSINESS

Có thể thay đổi tham số, quy trình
khi nhu cầu của doanh nghiệp thay đổi
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Microsoft.

3 lớp (3-tiers).

Cơ sở dữ liệu tập trung, truy cập qua internet.

Giải pháp, thuật toán để giải quyết bài toán xử lý số liệu với số 

lượng rất lớn…

FAST BUSINESS

Được phát triển và nâng cấp
trên công nghệ hiện đại
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Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, cán bộ quản lý hài lòng do 

luôn được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, hỗ trợ cho việc ra 

quyết định.

Nhân viên hài lòng do giảm thiểu làm các công việc thủ công, nhiều 

thời gian cho công việc chuyên môn, sáng tạo. 

Môi trường làm việc hợp tác, cộng tác giữa các phòng ban thay cho 

cát cứ, xin cho thông tin.

FAST BUSINESS

Giúp tăng năng suất lao động
Nhân viên, khách hàng, đối tác hài lòng



Hơn 2.300 khách hàng đang sử dụng 

Fast Business

Bản quyền - Giải thưởng

Các tổng công ty lớn.

Các công ty có quy mô vừa và lớn.

Các công ty có vốn đầu tư của nước ngoài.

Sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, đa ngành nghề.

Các ngành nghề đặc thù: Phân phối, bất động sản, thực phẩm, dược 

phẩm, nông lâm sản…

FAST BUSINESS
Khách hàng - Bản quyền - Giải thưởng 
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Email: info@fast.com.vn | Website: www.fast.com.vn

Hà Nội - Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (FAST)


