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XỬ LÝ THÔNG TIN

- Là sản phẩm của Trung tâm Thông tin và
Thống kê KH&CN Quảng Trị đã đăng ký
quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả
ngày 14/8/2012.
- Phần mềm kế toán HTX Nông nghiệp cho
phép thực hiện tốt các chức năng, nghiệp
vụ kế toán của Hợp tác xã theo thông tư
Số: 24 /2010/TT-BTC ngày 23 tháng 02
năm 2010 của Bộ Tài chính.

Kiểm tra tính hợp lệ
Tổng hợp, xử lý sổ sách báo cáo
Số liệu vào

Xử lý chức năng khác: tiện ích,
đăng ký sử dụng,..

- Phiếu thu, chi
- Phiếu nhập, xuất
- Định khoản
- ...

Kết chuyển số liệu sang niên độ mới

CƠ SỞ DỮ LIỆU MỚI

TÍNH NĂNG
Ÿ Dữ liệu tính toán kết xuất ra báo cáo đều căn cứ vào một nguồn duy nhất là

CƠ SỞ DỮ LIỆU
- Khai báo, khởi tạo
- Danh mục

các chứng từ gốc đýợc nhập vào nên dữ liệu được cung cấp bằng phần mềm kế
toán mang tính nhất quán cao.
Ÿ Với khả năng cung cấp thông tin tài chính và quản trị một cách đa chiều và
nhanh chóng, phần mềm kế toán giúp cho chủ nhiệm HTX ra quyết định nhanh
hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn.
Ÿ Tự động hóa hoàn toàn các công đoạn tính toán, lưu
trữ, và kết xuất báo cáo nên tiết kiệm được nhân sự và
thời gian, chính điều này đã góp phần tiết kiệm chi phí.
Ÿ Bằng việc sử dụng phần mềm kế toán, toàn bộ hệ
thống sổ sách được in ấn sạch sẽ, đẹp và nhất quán theo
các chuẩn mực quy định. Điều này giúp đơn vị thể hiện
được tính chuyên nghiệp của mình với các khách hàng,
đối tác.
Ÿ Giao diện đẹp, thuận tiện cho việc cập nhật, in sổ sách
và báo cáo.
Ÿ Ngôn ngữ giao tiếp là Tiếng Việt thuận tiện cho người
dùng làm việc với phần mềm.
Ÿ Các chức năng và thao tác xử lý được bố trí, tổ chức
khoa học, theo các phân hệ riêng.

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị.
Địa chỉ liên hệ: 204 Hùng Vương - TP.Đông Hà - Quảng Trị.

CHỨNG TỪ
GỐC

Sổ kế toán

Báo cáo tài chính

- Sổ quỹ
- Sổ chi tiết tài khoản
- Sổ kho
- Sổ TSCĐ
- ...

Chú thích:

- Khai báo, khởi tạo
- Danh mục

- Bảng cân đối tài khoản
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả HĐKD
- ...

Hướng xữ lý, kết xuất

Truy vấn dữ liệu

Đối chiếu, kiểm tra

Điện thoại: 0233.3562003 / Fax: 0233.3562004
Email:
ltson82@gmail.com

