
 

 

 

Bảng giá phần mềm kế toán Fast Accounting 

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

 

Giá phần mềm kế toán Fast Accounting và dịch vụ đào tạo, tư vấn 

Loại hình doanh nghiệp Giá phần mềm (1) Giá dịch vụ đào tạo, tư vấn (2) Số buổi (2,5 giờ/buổi) 

Dịch vụ (13 phân hệ) 5.900.000đ 2.950.000đ 4 

Thương mại (14 phân hệ) 7.900.000đ 2.950.000đ 4 

Xây lắp (14 phân hệ) 9.900.000đ 2.950.000đ 4 

Sản xuất (15 phân hệ) 11.900.000đ 4.450.000đ 6 

Các phân hệ của phần mềm kế toán Fast Accounting theo loại hình doanh nghiệp như sau: 

Phân hệ (3) 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 CCLĐ 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 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. Quản lý hóa đơn X X X X 

15. 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. 

(2) “Giá dịch vụ đào tạo, tư vấn” chưa bao gồm chi phí đi lại và 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 FAST 

 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (FAST) 
VP Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Đường Duy Tân, Q. Cầu Giấy. Đt: (24)771-5590, Fax:  (24)771-5591  
VP TPHCM: Tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, Q. Tân Bình. Đt: (28)3848-6068, Fax: (28)3848-6425 
VP Đà Nẵng: 39-41 Quang Trung, Q. Hải Châu. Đt: (236)381-0532, Fax: (236)381-2692 
Website: www.fast.com.vn, email: info@fast.com.vn 
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