Gói giải pháp bản địa hóa Microsoft Dynamics NAV cho thị trường Việt Nam

Microsoft Dynamics NAV
Hệ thống Kế toán Việt Nam và các Giải pháp Việt hóa
Microsoft Dynamics NAV là một giải
pháp Quản trị doanh nghiệp toàn
diện, trên đó tích hợp tất cả các quy
trình hoạt động kinh doanh, giúp
doanh nghiệp của bạn hoạt động
hiệu quả hơn, đạt lợi nhuận cao
hơn. Microsoft Dynamics NAV có
thể nhanh chóng thích ứng với các
hoạt động đặc thù của công ty bạn,
cho phép nhân viên của bạn làm
việc hiệu quả hơn, hiệu suất kinh
doanh cao hơn.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam phát triển nhanh chóng, ngày càng có nhiều các
doanh nghiệp nước ngoài đến kinh doanh ở Việt Nam. Theo luật pháp Việt Nam, tất
cả các báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam phải thực hiện
theo chuẩn mực Hệ thống Kế toán (hay còn gọi là VAS) do Bộ Tài chính Việt Nam
quy định.

Để củng cố và tăng cường sức mạnh doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu tăng
trưởng bền vững, hoặc yêu cầu gia tăng hiệu quả kinh doanh, nhiều doanh nghiệp
ngày nay đã lựa chọn giải pháp ERP như một công cụ thúc đẩy sự kết hợp nhuần
nhuyễn giữa các mảng nghiệp vụ kinh doanh khác nhau trong doanh nghiệp.
Naviworld cung cấp các công nghệ mới nhất trong giải pháp ERP, đồng thời nâng cấp
các gói chương trình chuẩn để không chỉ đáp ứng các yêu cầu của luật thuế tại Việt
Các lợi ích chính:
Nam, mà còn cung cấp cho người dùng các chức năng thân thiện và hiệu quả của
 Đáp ứng tất cả các báo cáo theo NAV. Chúng tôi cũng hiểu rằng hầu hết các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đều
chuẩn mực Kế toán Việt Nam, dùng tiếng Việt, và để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của bạn, Naviworld đã thiết kế
bao gồm báo cáo thuế GTGT và Microsoft Dynamics NAV với phiên bản tiếng Việt dành cho nhân viên của bạn.
các báo cáo Tài chính theo
chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
Báo cáo Tài chính và Báo cáo thuế
 Tự động trích xuất dữ liệu kế
toán ra các mẫu báo cáo đã Một trong những trở ngại chính của các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam là tạo
ra các báo cáo tài chính và báo cáo thuế theo đúng biểu mẫu của Chính phủ. Chúng
được nhà nước phê duyệt.
tôi giúp bạn tự động tạo ra các báo cáo Bảng cân đối Số Dư, Báo cáo Doanh thu, và
 Hơn nữa, ngoài việc đáp ứng Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ theo yêu cầu theo Chuẩn mực Kế toán Việt nam (VAS)
theo chuẩn mực kế toán Việt cũng như thuế GTGT đầu vào và đầu ra, và các Báo cáo thuế GTGT nói chung.
Nam, giải pháp này còn giúp bạn
đáp ứng IAS (chuẩn mực kế toán
quốc tế), khai thác các báo cáo
phân tích kế toán chuyên sâu.
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Giới thiệu về NaviWorld

Báo cáo theo Chuẩn mực Kế toán và Tài liệu hỗ trợ

Naviworld là doanh nghiệp hàng
đầu và là nhà cung cấp giải pháp
Công nghệ Thông tin tại Việt nam
về các giải pháp ứng dụng quản trị
Kinh doanh tổng hợp cho các tổ
chức với mô hình và ngành nghề
kinh doanh khác nhau. Đội ngũ của
chúng tôi thành công từ những kiến
thức địa phương và kinh nghiệm
toàn cầu, chúng tôi đã thành coogn
khi đưa ra những giải pháp tối ưu
cho khách hàng của mình.

Để giúp doanh nghiệp của bạn thực hiện theo yêu cầu của Chuẩn mực Kế toán Việt
Nam và đảm bảo rằng các kế toán viên Việt Nam và nước ngoài có thể hiểu được dễ
dàng các báo cáo, tất cả các mẫu báo cáo đều có thể dễ dàng in và tự động cập nhật
theo yêu cầu. Gói báo cáo này sẽ giúp bạn đơn giản hóa những vấn đề phức tạp và
tốn nhiều thời gian, giúp giảm thiểu lỗi do con người và khiến nhân viên của bạn làm
việc hiệu quả hơn.

NaviWorld xác định cung cấp sản
phẩm đáng tin cậy nhất và có thể
mở rộng tùy chỉnh Giải pháp Kinh
doanh để thích ứng với các doanh
nghiệp. Các giải pháp này áp dụng
những công nghệ mới nhất cho
từng ngành công nghiệp. Các giải
pháp mà chúng tôi cung cấp dựa
trên Microsoft Dynamics và được hỗ
trợ bởi mạng lưới các đối tác thành
viên trên toàn cầu.

Báo cáo chủ chốt:
Báo cáo theo tiêu chuẩn VAS:
 Sổ Nhật ký chung (S03b-DN)
 Sổ chi tiết Tài khoản (S38-DN)
 Phải thu và Chi tiết phải thu (S31-DN)
 Phải trả và Chi tiết phải trả (S32-DN)
 Sổ Tiền mặt (S07-DN)
 Sổ chi tiết Tiền mặt (S07a-DN)
 Sổ Ngân hàng (S08-DN)
 Sổ Khấu hao TSCĐ (S21-DN)
 Nhật ký Thu (S03a1-DN)
 Nhật ký Chi (S03a2-DN)
Báo cáo Sổ Nhật ký theo Chuẩn mực Kế
toán Việt Nam:
 Nhật ký Chung (S03a-DN)
 Nhật ký Thu (S03a1-DN)
 Nhật ký Chi (S03a2-DN)

Các Chứng từ Kinh doanh chính:
 Các mẫu trước và sau Ghi sổ
- Chứng từ ghi sổ Chung
- Phiếu Chi (02-TT)
- Phiếu Thu (01-TT)
- Phiếu Nhập kho (01-VT)
- Phiếu xuất Kho (02-VT)
 Thẻ TSCĐ(S23-DN)
 Thẻ Kho (S12-DN)
Các mẫu Chứng từ khác thường được
sử dụng tại Việt Nam:
 Đơn Mua hàng
 Báo giá Bán hàng
 Đơn bán hàng
 Xác nhận Đặt hàng
 Phiếu chuyển Kho

Quản lý Tồn kho:
 Báo cáo tình hình lưu chuyển Kho
(S08-DN)
 Chi tiết báo cáo Lưu chuyển Kho (S07DN)

Tài khoản đối ứng
Ở Việt Nam, các quy định kế toán yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam
áp dụng hạch toán kép trong sổ sách. Điều đó có nghĩa là kế toán viên phải tiến hành
ghi một nghiệp vụ Nợ tương ứng một nghiệp vụ Có. Tuy nhiên, gói phần mềm NAV
chuẩn không được thiết kế để cung cấp thông tin đó. Chức năng Tài Khoản đối ứng
của NaviWorld Việt Nam giúp bạn xử lý các bút toán phù hợp vào bút toán đối ứng
một cách tự động. Các loại báo cáo chi tiết liên quan cũng được xử lý với các cặp bút
toán kép theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Gói ngôn ngữ Việt hóa Microsoft Dynamics NAV

Hanoi office:
Địa chỉ: 13A, 61/10 Lạc Trung, Quận
Hai Bà Trưng, Hà Nôi
Điện thoại: +844-3636 6268
Fax: +844-3636 6267
Văn phòng tại Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Lầu 5, 125/11 Nguyễn Cửu
Vân, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí
Minh
Điện thoại: +848-3840 3177
Fax: +848-3518 0159
Email:
info@naviworld.com.vn
Website: www.naviworld.com.vn

NaviWorld đã phát triển thêm các thêm chức năng cho phép chuyển đổi các trường
thông tin hiển thị trên các màn hình của NAV ra nhiều ngôn ngữ. Người sử dụng có
thể chọn để làm việc với NAV theo bất cứ ngôn ngữ sẵn có nào trong danh sách. Các
chứng từ liên quan cũng có thể được in ra theo mỗi ngôn ngữ đã chọn, điều này rất
hữu ích trong trường hợp Nhà nước Việt Nam yêu cầu các báo cáo, chứng từ kinh
doanh phải được in ra bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

eBanking (tùy chọn)
eBanking được phát triển từ nhu cầu của nhiều công ty trong các lĩnh vực kinh doanh
khác về quản lý các giao dịch tài chính giữa ngân hàng và bộ phận kế toán. Thông
qua công cụ này, các doanh nghiệp có thể tự động hóa quá trình đối chiếu tài khoản
ngân hàng một cách thường xuyên, giúp tiết kiệm được thời gian và tiền bạc trong
quá trình tổ chức thông tin kế toán. Quy trình này chỉ cần một người tải tập tin chứa
các giao dịch từ ngân hàng vào hệ thống chỉ bằng vài cú nhấp chuột đơn giản.
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