THƯ NGỎ
Công ty Cổ phần TNC Việt Nam là Công ty chuyên sâu sản xuất cung cấp phần mềm kế toán tài
chính, nhân sự và các giải pháp quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc đem lại dịch vụ
khách hàng hoàn hảo và tạo ra các sản phẩm ưu việt, vượt trội, đáp ứng tối ưu nhất yêu cầu khách hàng, tuân
thủ chặt chẽ các quy định của nhà nước.
Hiện tại TNC Cung cấp 3 Dịch vụ chính
1. Dịch vụ sản xuất triển khai phần mềm kế toán cho doanh nghiệp: Sản phẩm Phần mềm TNC ACC 9.0,
TNC Finance 9.1
2. Dịch vụ kế toán trọn gói: Kê khai thuế hàng tháng, báo cáo nhanh vay ngân hàng, hoàn thiện giấy tờ sổ
sách kế toán...
3. Dịch vụ đại lý chữ ký số: Viettel - CA, Vina - CA, CA2
Với phương châm: “ Chữ tín, Chất lượng và Hiệu quả “ Công ty thành lập với những đội ngũ cán bộ, nhân viên
có trình độ năng lực nhiều kinh nghiệm, bộ máy quản lý đầy năng lực, tinh thông, gọn nhẹ, đội ngũ cộng tác
viên chuyên nghiệp và đầy năng động nhiệt huyết đam mê nghề nghiệp, hoạt động sáng tạo và có hiệu quả
cao.
TNC Xin trân trọng giới thiệu sản phẩm phần mềm kế toán TNC Finance 9.0


TNC Finance: Dành cho mọi loại hình doanh nghiệp



Phiên bản sử dụng công nghệ tiên tiến nhất dùng CSDL SQL Server 2005
TNC Finance được tích hợp thêm nhiều module quản lý doanh nghiệp theo mô hình của
TNC ERP.



Giải thoát doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp khỏi nỗi lo thường trực về các thông tin, báo cáo kế toán, tuyết
toán, thuế, lãi/lỗ.



Trút bớt gánh nặng về quản lý, điều hành các hoạt động tài chính, kế toán.



TNC Finance 9.0 kết nỗi dữ liệu kinh doanh với kho hàng, với kế toán, nhân sự, tiền lương thành một thể
thống nhất.



Quản lý kho, bán hàng, mua hàng, công nợ trở nên đơn giản, dễ kiểm soát.



Giải phóng bức xúc thường xuyên phải đau đầu với các thay đổi vể chính sách Báo cáo tài chính, Báo cáo
thuế của Bộ Tài Chính.



Tra cứu, tìm kiếm nhanh, hỗ trợ ra quyết định tức thời.



…
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Phần mềm kế toán quản trị: TNC Finance 9.0 được thiết kế theo hướng quản trị đóng vai trò là
công cụ trợ giúp các nhà quản lý phân tích và đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời, hiệu quả.
Phân tích dữ liệu đa cấp, đa chiều, xem xét thông tin trên nhiều giác độ khác nhau để giúp nhà quản lý
có được cái nhìn tổng thể. Bên cạnh đó còn giúp nhà quản lý lập kế hoạch, so sánh và phân tích biến
động giữa thực tế và kế hoạch.



Hệ thống mở, mềm dẻo, linh hoạt: có thể điều chỉnh không chỉ phù hợp với yêu cầu hiện tại mà
còn sẵn sàng cho các yêu cầu phát triển mở rộng trong tương lai và sự thay đổi chính sách, chế độ kế
toán của nhà nước.



Tính năng quản trị xuôi – quản trị ngược: Cho phép truy xuất báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp
ngay khi đang ở màn hình cập nhật chứng từ. Ngược lại người dùng có thể truy vấn từ báo cáo tổng
hợp về sổ chi tiết và truy cập vào tận chứng từ phát sinh.



Công nghệ tiên tiến: Cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 được sử dụng cùng với hệ thống được thiết kế
theo mô hình nhiều lớp cho phép làm việc tốt với khối lượng dữ liệu lớn, độ ổn định cao, bảo mật và an
toàn dữ liệu tuyệt đối.



Giải pháp toàn diện: Thiết kế tuân thủ chặt chẽ chế độ kế toán mới nhất. Đầy đủ các phần hành kế
toán trong doanh nghiệp mang tính quy trình tránh sự trùng lắp công việc giữa các phòng ban như cập
nhật phiếu nhập, phiếu xuất ở phòng vật tư, cập nhật đơn hàng, hóa đơn bán hàng ở phòng kinh
doanh, hồ sơ nhân sự và tính lương ở phòng hành chính, số liệu được đưa về phòng kế toán kiểm tra
và hạch toán lên sổ cái.



Hệ thống kế toán tức thời: Cho phép xem báo cáo bất cứ thời điểm nào mà không cần các bước
tổng hợp số liệu trung gian.



Quản lý người dùng và bảo mật thông tin: Chương trình quản lý người dùng mềm dẻo và chi tiết
đến từng đối tượng sử dụng chương trình cho từng thao tác dữ liệu, nghiệp vụ, từng chứng từ, từng
danh mục và từng báo cáo. Khả năng bảo mật của hệ thống phần mềm rất cao, bất kỳ một sự truy
xuất nào không được phân quyền sẽ bị hệ thống cảnh báo và từ chối thực hiện.



Kiểm soát hệ thống: Chương trình được xây dựng một loạt các module nhằm kiểm soát hệ thống,
lường trước các khả năng sai sót về nghiệp vụ cũng như nhập liệu thông qua việc quy định một loạt
các nguyên tác nhập liệu, truy xuất hệ thống, các chuẩn kết xuất dữ liệu. Hệ thống được module hóa
nhằm đảm báo tính khả biến để không chỉ phù hợp với hiện tại mà còn đáp ứng được nhu cầu phát
triển mở rộng trong tương lai.



Lưu trữ và phục hồi dữ liệu: Phần mềm có khả năng sao lưu dữ liệu tự động hoặc sao lưu theo yêu
cầu người dùng nhằm bảo toàn, bảo mật dữ liệu. Việc sao lưu ra các thiết bị ngoại vi được thực hiện
linh hoạt. Khi có sự cố, dữ liệu sẽ được không phục lại ở tình trạng sao lưu gần nhất.
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1. Kế toán vốn bằng tiền
o

Theo dõi nhiều đồng tiền hạch toán

o

Theo dõi quỹ tiền mặt, tiền gửi tức thời

o

Theo dõi tiền gửi tại nhiều ngân hàng

o

Quản lý các khế ước vay

o

Quản lý tiền chin ra theo: Khoản mục chi phí, hợp đồng, khách hàng, bộ phận

2. Quản lý công nợ
o

Theo dõi thanh toán theo từng hoá đơn

o

Theo dõi công nợ theo hạn thanh toán

o

Cảnh báo hạn mức công nợ

o

Sổ đối chiếu chi tiết công nợ với khách hàng/nhà cung cấp

o

Theo dõi số dư công nợ tức thời từng khách hàng/nhà cung cấp

o

Theo dõi công nợ theo hợp đồng

o

Theo dõi công nợ theo nhân viên bán hàng

3. Quản lý mua hàng
o

Theo dõi hàng nhập mua trong nước, hàng nhập khẩu từ nước ngoài

o

Theo dõi chi phí mua hàng, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán

o

Quản lý mua hàng chi tiết theo: Nhà cung cấp, hợp đồng, mặt hàng, kho hàng.

4. Quản lý bán hàng
o

Theo dõi bán hàng theo nhân viên

o

Theo dõi bán buôn, bán lẻ

o

Theo dõi chiết khấu bán hàng

o

Theo dõi hàng khuyến mại

o

Phân tích bán hàng theo thời gian

o

Báo cáo bán hàng theo nhiều chỉ tiêu: Khách hàng, hợp đồng, mặt hàng, nhân viên bán hàng

o

Biểu dồ doanh thu

o

Báo cáo hàng bán thanh toán ngay, thanh toán nợ

o

Báo cáo lãi lỗ theo mặt hàng

5. Quản lý hàng tồn kho
o

Theo dõi hàng nhập xuất hàng tồn kho theo mặt hàng, màu sắc, kích thước

o

Theo dõi nhập xuất tốn theo hình thức nhập xuất: Nhập mua, nhập khẩu, nhập khác, xuất bán,
xuất nội bộ sử dụng, xuất điều chuyển, xuất khác.

o

Theo dõi mặt hàng theo nhiều phân cấp nhóm

o

Cảnh báo hàng tồn kho chênh lệch so với lượng tồn kho tối đa, tối thiểu

o

Tính giá vốn hàng xuất kho theo các phương pháp: NTXT, BQGQ, Đích danh, Trung bình di
động

6. Tính giá thành
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o

Tính giá thành sản xuất định mức

o

Tính giá thành phần bước

o

Tập hợp chi phí giá thành công trình

7. Quản lý tài sản dụng cụ
o

Quản lý về mặt số lượng và tình trạng tài sản dụng cụ

o

Theo dõi tăng giảm tài sản cố định dụng cụ

o

Theo dõi hồ sơ tài sản, thẻ tài sản, biên bản bàn giao, sửa chữa

o

Tính khấu hao, phân bổ chi phí tài sản cố định, dụng cụ, chi phí trả trước

8. Sổ sách kế toán
o

Sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung

o

Sổ sách kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ

o

Sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ

9. Báo cáo tài chính
o

Theo quyết định số 15/2006-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006

o

Theo quyết định số 48/2006-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006

10. Kê khai thuế hàng tháng
o

Báo cáo thuế theo thông tư 28/2011-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011

o

Tạo dữ liệu từ phần mềm ra file Excel mẫu chuyển vào phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục
thuế

11. Từ điển kế toán tài chính
o

Danh mục từ điển đã cập nhật dữ liệu về: Các ngành nghề kinh doanh, các loại hàng hoá dịch
vụ, các phân nhóm địa bàn, các loại thuế VAT, thuế TTĐB, thuế TNCN, thuế TNDN, …

o

Tra cứu quy định về các loại thuế đối đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, địa bàn, loại hàng
hoá dịch vụ

o

Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế

o

Hướng dẫn hạch toán kế toán trong một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh cụ thể

o

Các nghị định, thống tư và văn bản khác của Chính phủ và Bộ tài chính liên quan đến tài chính
kế toán doanh nghiệp

o

Thông tin về các website cung cấp thông tin tài chính kế toán

12. Kế toán quản trị
o

Cập nhật các tiêu thức kế toán quản trị

o

Các mẫu sổ sách báo cáo kế toán quản trị

13. Hệ thống
o

Khai báo phân quyền người sử dụng theo nhiều lớp: Theo nhóm chức năng, quyền thêm sửa
xoá, vết chứng từ.

o

Sao lưu, khôi phục dữ liệu theo khối, theo loại chứng
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Công ty Giải pháp Phần mềm TNC Việt Nam là đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực Phần mềm Quản trị tài
chính kế toán. Ngoài việc khẳng định mình qua chất lượng sản phẩm, chúng tôi còn cung cấp cho khách
hàng những dịch vụ đi kèm một cách thuận lợi, nhanh chóng và hoàn hảo nhất.

+ Qui trình cung cấp và triển khai TNC FINANCE
Nội dung công việc
-

Khảo sát yêu cầu quản lý của khách hàng

-

Gửi tài liệu mô tả giải pháp tới khách hàng

-

Gửi báo giá tới khách hàng

-

Ký hợp đồng với khách hàng

-

Thống nhất kế hoạch triển khai với khách hàng

-

Tiến hành triển khai ứng dụng phần mềm

Thời gian

Tiến độ

1 – 7 ngày

30 – 45 ngày

+ Đợt 1: Hướng dẫn nhập số liệu vào phần mềm + phát sinh
yêu cầu chỉnh sửa bổ xung ( TNC tiến hành điều chỉnh bổ

2 tuần

xung và hệ thống phần mềm theo yêu cầu)
+ Đợi 2: Hướng dẫn xem báo cáo và kiểm soát số liệu ( điều

1 tuần

chỉnh bổ xung hoàn thiện và kiểm duyệt toàn bộ hệ thống
-

Bảo hành 18 tháng - free

Rất mong có cơ hội được hợp tác cùng quý công ty trong công cuộc ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động quản lý doanh nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn Quý doanh nghiệp!
Trân trọng!

Mobile: 0902 168 283
Công ty CP Phần mềm TNC Việt nam
266 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội
Tel: 04 22118255 / 0936 268 883
Web: www.tncsoft.com – Email: tramtnc@gmail.com
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