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  Phần mềm quản lý kế toán DMA 

 

 

 

 

 

TIỆN ÍCH NỔI BẬT: 

 Sản phẩm được đúc kết từ trong thực tiễn công tác kế toán, với phong cách thiết kế 

đột phá cho cảm giác thân thiện bậc nhất. 

 Thao tác đơn giản. Không cần huấn luyện vẫn có thể sử dụng được 

 Khả năng phục hồi dữ liệu đã xoá. Truy vết chỉnh sửa chứng từ dễ dàng 

 Truy ngược số liệu từ tổng hợp đến chi tiết chứng từ cần kiểm tra, chỉnh sửa 

 Tự động kết xuất dữ liệu mua vào, bán ra vào phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 

 Tự động kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định lãi lỗ 

 Tự động kiểm tra định khoản và chỉ ra chỗ sai ngay trên màn hình nhập liệu. 

 Báo cáo tài chính hoàn toàn tự động. Mỗi báo cáo đều có phần thiết lập công thức 

tính toán cho người dùng tự điều chỉnh theo sự thay đổi của Bộ Tài chính 

 Tích hợp chức năng chấm công, tính lương, trích BHXH-BHYT và in bảng lương hàng 

tháng cho nhân viên 

 Có thể truy vấn số liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau 

 Kích thước chương trình nhỏ gọn, chạy nhanh cả khi phát sinh dữ liệu lớn 

 Phân quyền chi tiết theo từng nghiệp vụ và thao tác trên dữ liệu đối với mỗi nhân 

viên.  

 Công nghệ lập trình hiện đại (.NET, cơ sở dữ liệu MS SQL Server bảo mật), cho phép 

ứng dụng có thể chạy trên mạng nội bộ hay mạng internet với dữ liệu tập trung trên 

máy chủ. Quản lý đi công tác xa vẫn có thể truy cập số liệu và xem báo cáo dễ dàng. 

 Phần mềm kế toán DMA sử dụng font chữ Unicode sẵn có của Windows nên không 

sợ bị lỗi font trong mọi trường hợp 

Bạn cần một phần mềm giúp tự động hoá công tác quản lý kế toán ? 

Bạn ngán ngẩm với những phần mềm kế toán nhìn quá rối rắm, phức tạp ? 

Phần mềm kế toán DMA – đơn giản cho người mới bắt đầu và linh hoạt với 

người có kinh nghiệm.  
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Sản phẩm được thiết kế tuân theo các chuẫn mực của kế toán Việt Nam, thoả mãn đầy 

đủ các tiêu chuẩn đối với phần mềm kế toán và cập nhật theo quy định hiện hành mới 

nhất của Bộ Tài chính. 

 

NGHIỆP VỤ       BÁO CÁO 

 Kế toán tiền mặt 
 Kế toán tiền gửi ngân hàng 
 Kế toán bán hàng 
 Kế toán mua hàng 
 Kế toán hàng tồn kho 
 Kế toán TSCĐ 
 Kế toán CCDC & chi phí phân bổ  
 Kế toán tổng hợp 
 Kế toán chi phí, giá thành 
 Các nghiệp vụ kế toán khác 
 Hệ thống & phân quyền sử dụng 

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG:  

 Sản phẩm được viết trên công nghệ Microsoft 

 MS Microsoft .Net framework  
 MS SQL Server 
 Crystal Report 

BẢO HÀNH:  01 năm đối với các vấn đề kỹ thuật và vĩnh viễn đối với lỗi phần mềm (nếu có) 

HỖ TRỢ KHÁC:  Được tư vấn nghiệp vụ bởi những chuyên viên kế toán giàu kinh nghiệm 

 Báo cáo quản trị 

 Báo cáo hàng tồn kho 
 Báo cáo bán hàng 
 Báo cáo tài chính 

 Báo cáo thuế 
 Báo cáo TSCĐ, CCDC &  chi phí 

phân bổ 
 Báo cáo chi phí 
 Báo cáo giá thành 

 Sổ sách kế toán 
 Các báo cáo khác 
 


