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PPHHẦẦNN  MMỀỀMM  QQUUẢẢNN  LLÝÝ  DDOOAANNHH  NNGGHHIIỆỆPP  EEMMSS  33..00  

EMS (Enterprise Management System) là giải pháp quản lý thông tin tổng thể cho doanh nghiệp. EMS bao 

gồm các nhóm chức năng chính: Bán; Mua; Thi công; Công việc; Khách hàng; Nhân sự; Vật tư - Sản 

phẩm; Tài sản - Thiết bị; Tài chính – Kế toán; Hồ sơ văn bản – Tập tin; Email. Các nhóm chức năng này 

liên kết với nhau, do đó chỉ cần nhập dữ liệu đầu vào, EMS sẽ giúp doanh nghiệp quản lý thông tin và kết 

xuất các báo cáo tùy biến theo nhu cầu giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. 

 

CCÁÁCC  TTÍÍNNHH  NNĂĂNNGG  VVƯƯỢỢTT  TTRRỘỘII  CCỦỦAA  EEMMSS  

1. Xây dựng trên nền tảng sứ mệnh cốt lõi của doanh nghiệp là “BÁN SẢN PHẨM” tức 

là mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải hỗ trợ, phục vụ cho nghiệp vụ kinh 

doanh bán sản phẩm chứ không phải xoay quanh NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN như các 

phần mềm khác 

2. Có dự phòng cho sự mở rộng quy mô hoặc thay đổi chiến lược của doanh nghiệp: từ 

doanh nghiệp thương mại thành nhà sản xuất hoặc trở thành nhà đầu tư… 

3. Có chức năng quản lý nguồn lực sản xuất (vật tư, nhân công, thiết bị) phù hợp với 

các doanh nghiệp sản xuất phức tạp như ngành xây dựng, ngành công nghiệp… 

4. Có phân hệ quản lý công việc phù hợp với cách vận hành thực tế tại các tổ chức 

doanh nghiệp tại Việt Nam 

5. Tính toán hiệu quả kinh doanh cho từng hợp đồng, từng dự án. Đa số các phần mềm 

quản lý tại Việt Nam chưa có tính năng này. 

6. Quy trình vừa phải không rườm rà phức tạp, phù hợp thực tiễn, dễ dàng áp dụng 

ngay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

7. Có nhiều danh mục mở, mềm dẻo để doanh nghiệp tự điều chỉnh theo tên các đối 

tượng thường gọi quen thuộc của mình 

8. Chi phí phần mềm vừa phải, lấy tiêu chí hiệu quả của doanh nghiệp làm đầu 

  



 

MMÔÔ  TTẢẢ  CCÁÁCC  NNHHÓÓMM  CCHHỨỨCC  NNĂĂNNGG  CCHHÍÍNNHH  
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1. Hồ sơ, văn bản: 

 Quản lý thông tin hồ sơ, văn bản liên quan đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. 

o Quản lý các thông tin: nhóm văn bản, loại văn bản, mức độ bảo mật, mức độ khẩn 

cấp và nội dung văn bản và hạng mục công trình liên quan… 

o Có thể xem danh sách quản lý hồ sơ văn bản theo dạng lưới hoặc dạng thẻ. 

 Quản lý tập tin đính kèm liên quan đến hồ sơ, văn bản. 

 Quản lý thông tin khác liên quan đến hồ sơ, văn bản. 

 

  
 

 

 



 

2. Khách hàng:  

 Quản lý thông tin khách hàng của doanh nghiệp: tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, … 

 Phân nhóm khách hàng, thống kê doanh thu, công nợ theo khách hàng, lịch sử giao dịch 

với khách hàng 

 

 
 

 

 



 

3. Nhân sự: 

 Quản lý thông tin nhân sự trong doanh nghiệp 

 Quản lý hồ sơ lương, BHXH, BHYT… thuế thu nhập cá nhân theo từng nhân viên 

o Danh sách hồ sơ lương của từng nhân viên, một nhân viên có thể có nhiều hồ sơ 

lương, nhưng tại một thời điểm chỉ áp dụng một hồ sơ lương. 

 Lập bảng chấm công, bảng tính lương hàng tháng 

o Bảng chấm công: theo dõi số ngày làm việc và ngày nghỉ của từng nhân viên, có thể 

chấm công cho nhân viên theo dõi cho từng hợp đồng. Số ngày nghỉ có thể được 

chọn trực tiếp trên bảng chấm công hoặc lấy từ đơn xin nghỉ phép.   

o Bảng tính lương: dựa trên bảng chấm công và hồ sơ lương phần mềm tự động tổng 

hợp ra bảng tính lương và theo dõi các khoản phải trừ vào lương, các khoản phải 

nộp như BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, tạm ứng… chi tiết cho từng nhân 

viên (tự động định khoản các nghiệp vụ kế toán liên quan). 

 
 

 
 



 

 

4. Hợp đồng mua 

 Quản lý thông tin hợp đồng mua, phụ lục hợp đồng, phiếu nhập mua vật tư, hàng hóa, 

phiếu xuất trả vật tư mua. 

o Quản lý hợp đồng mua: quản lý tất cả các thông tin của hợp đồng như: số hợp đồng, 

giá trị hợp đồng, chi tiết hàng hóa dịch vụ , xem phụ lục hợp đồng (nếu có). 

o Phụ lục hợp đồng: quản lý các thông tin điều chỉnh của hợp đồng: điều chỉnh thời 

gian, giá trị, vật tư hàng hóa của hợp đồng. 

o Phiếu nhập mua vật tư, hàng hóa: quản lý thông tin vật tư hàng hóa nhập vào kho của 

từng hợp đồng: hàng hóa nhập vào, số lượng nhập, đơn giá, thành tiền nhập vào. 

o Phiếu xuất trả hàng mua: quản lý thông tin vật tư hàng hóa xuất trả của từng hợp 

đồng: vật tư hàng hóa xuất trả, số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng xuất trả. 

 

 
 



 

 
--- Quản lý hợp đồng mua --- 

 

 
--- Cập nhật thông tin hợp đồng mua --- 



 

5. Hợp đồng bán 

  Quản lý thông tin hợp đồng bán, phụ lục hợp đồng, phiếu báo giá hợp đồng bán, phiếu 

xuất bán sản phẩm, phiếu nhập trả hàng bán, phiếu giao sản phẩm, theo dõi vật tư hợp 

đồng bán, kết quả kinh doanh hợp đồng bán, tiến độ thực hiện hợp đồng bán. 

o Quản lý hợp đồng bán: quản lý tất cả các thông tin của hợp đồng như: số hợp đồng, 

giá trị hợp đồng, chi tiết hàng hóa dịch vụ , xem phụ lục hợp đồng (nếu có). 

o Phụ lục hợp đồng: quản lý các thông tin điều chỉnh của hợp đồng: điều chỉnh thời 

gian, giá trị, vật tư hàng hóa của hợp đồng. 

o Phiếu báo giá: quản lý thông tin liên quan đến vật tư, sản phẩm: số lượng, đơn giá 

và thành tiền theo nhu cầu của khách hàng. 

o Phiếu xuất bán sản phẩm: quản lý thông tin kho xuất vật tư sản phẩm, chi tiết số 

lượng từng sản phẩm xuất kho cho hợp đồng, khách hàng. 

o Phiếu nhập trả hàng bán: quản lý thông tin kho nhập trả vật tư, sản phẩm, chi tiết số 

lượng từng vật tư, sản phẩm nhập trả của từng hợp đồng, khách hàng liên quan. 

o Phiếu giao sản phẩm: quản lý thông tin chi tiết số lượng từng hàng hóa vật tư của 

phiếu xuất kho đã xuất ra giao cho khách hàng. 

o Theo dõi vật tư hợp đồng bán: theo dõi số lượng sản phẩm đã xuất bán so với hợp 

đồng. 

o Kết quả kinh doanh hợp đồng bán: theo dõi doanh thu, giá vốn và kết quả kinh 

doanh của từng hợp đồng bán. 

o Tiến độ thực hiện kinh doanh hợp đồng bán: theo dõi tiến độ thực tế so với kế 

hoạch và hợp đồng đã nghiệm thu. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 
--- Quản lý hợp đồng bán --- 

 

 

 
--- Cập nhật thông tin hợp đồng bán --- 

 



 

6. Sản xuất/ Thi công xây lắp 

 Quản lý hợp đồng thi công: quản lý tất cả các thông tin của hợp đồng như: số hợp đồng, 

giá trị hợp đồng, chi tiết công trình thi công, xem phụ lục hợp đồng (nếu có). 

 Quản lý kế hoạch thi công theo từng hợp đồng thi công: quản lý chi tiết doanh thu và chi 

phí của từng hợp đồng thi công. Đây là chỉ tiêu dùng để so sánh với kết quả kinh doanh 

của từng hợp đồng thi công để đánh giá việc thực hiện hợp đồng giữa thực tế và kế hoạch 

đã đặt ra. 

 Quản lý chi phí/ lợi nhuận/ công nợ cho từng hợp đồng: Quản lý chi tiết về doanh thu, chi 

phí, lợi nhuận và công nợ của từng hợp đồng theo tháng và tổng hợp theo năm. 

 Quản lý định mức vật tư: Quản lý định mức vật tư theo từng công trình của hợp đồng. 

 Quản lý nhu cầu vật tư và xuất vật tư thi công: Quản lý nhu cầu vật tư từng công trình dựa 

trên định mức vật tư. Căn cứ phiếu nhu cầu vật tư sẽ xuất vật tư cho thi công và kiểm tra 

được vật tư đã xuất so với nhu cầu. 

 Quản lý khối lượng thực tế thi công: Quản lý chi tiết khối lượng vật tư thực tế thi công ở 

công trường của từng công trình. 

 Quản lý khối lượng nghiệm thu/ doanh thu hợp đồng: Quản lý chi tiết khối lượng vật tư 

thực tế thi công đã được nghiệm thu của từng công trình. 

 Quản lý tiến độ thi công: Quản lý tiến độ thi công giữa thực tế so với kế hoạch đặt ra. 

 



 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ  THI CÔNG 

BÁN SẢN 

PHẨM
BÁO CÁOMUA VẬT TƯSẢN XUẤT (THI CÔNG)

PHẦN MỀM

DỰ TOÁN

Bắt đầu

DỰ TOÁN 

HỢP ĐỒNG

ĐỊNH MỨC 

VẬT TƢ 

THEO HĐ

KHỐI 

LƢỢNG ĐÃ 

THI CÔNG

THI 

CÔNG

A

Ghi chú: B : Bắt buộc tạo dữ liệu cho chức năng A mới được tạo dữ liệu cho chức năng B.

B

A

: Không bắt buộc tạo dữ liệu cho chức năng A thì vẫn có thể tạo dữ liệu cho chức năng B.

KHO

KẾ HOẠCH 

THI CÔNG

KH. LƢỢNG 

THI CÔNG 

ĐỢT

VẬT TƢ 

THEO KL 

THI CÔNG

DỰ TOÁN

BÁO GIÁ

QUẢN LÝ

BÁO GIÁ

HỢP ĐỒNG 

THI CÔNG

GHI NHẬN 

DOANH THU 

HỢP ĐỒNG

KHỐI LƢỢNG 

NGHIỆM THU

LỰA CHỌN 

NHÀ CUNG 

CẤP VẬT TƢ

HỢP ĐỒNG 

MUA VẬT 

TƢ

KHỐI 

LƢỢNG 

NGHIỆM 

THU ĐỢT

BÁO CÁO 

KHỐI LƢỢNG THI 

CÔNG

Khối lƣợng, đơn 

giá, thành tiền

- Theo H.Đồng

- Đã thi công

- Đã nghiệm thu

- Còn tồn kho

BÁO CÁO 

VẬT TƢ THEO 

HỢP ĐỒNG TC

Khối lƣợng, đơn 

giá, thành tiền

- Theo định mức

- Đã nhu cầu

- Đã mua

- Đã xuất T.công

- Theo KL đã thi  

công

- Theo KL đã 

nghiệm thu

Kết 

thúc

PHIẾU NHU 

CẦU VẬT TƢ

PHIẾU NHẬP 

MUA VẬT TƢ

- PHIẾU XUẤT 

VT THI CÔNG/

- PHIẾU NHẬP 

VT DỞ DANG

VẬT TƢ 

THEO KL 

NG. THU

ĐỊNH MỨC 

VẬT TƢ

DỰ TOÁN 

KẾ HOẠCH

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP ĐỒNG THI CÔNG THEO THÁNG

- Doanh thu hợp đồng thi công

- Chi phí theo kế hoạch thi công

- Chi phí thực tế

- Lãi lỗ hợp đồng

- Công nợ hợp đồng với bên giao thầu

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THI CÔNG

- Theo hợp đồng

- Theo phụ lục hợp đồng

- Theo kế hoạch thi công, nhập từ 

MS project

- Tiến độ thực tế



 

 

 
--- Quản lý hợp đồng thi công --- 

 

 
--- Tạo định mức vật tư thi công theo công trình --- 

 
 



 

 
--- Báo cáo theo dõi vật tư, khối lượng thi công --- 

 

 
--- Báo cáo kết quả kinh doanh hợp đồng thi công --- 



 

 
--- Biểu đồ doanh thu – chi phí – lợi nhuận theo hợp đồng --- 

 
 
 
 
 

 
 

--- Phân tích chỉ số kinh doanh trong Báo cáo kết quả kinh doanh hợp đồng thi công --- 



 

7. Vật tư / sản phẩm:  

 Quản lý kho, danh mục vật tư, hàng hóa 

 Báo cáo xuất nhập tồn vật tư, kho hàng hoặc tùy biến theo nhu cầu người dùng 

o Số dư đầu kỳ vật tư / sản phẩm: quản lý số lượng, đơn giá, thành tiền tồn kho đầu 

kỳ của từng vật tư, sản phẩm. 

o Quản lý tồn kho: quản lý số lượng và giá trị vật tư, sản phẩm tồn đầu kỳ, nhập vào 

trong kỳ và tồn cuối kỳ. 

o Phiếu kiểm kê kho: ghi nhận thông tin số lượng vật tư, sản phẩm trong quá trình 

kiểm kê kho. 

o Bảng giá sản phẩm: ghi nhận giá bán sản phẩm trên đơn vị tính và trên khoảng thời 

gian nhất định. 

 

 
 

 
--- Quản lý tồn kho --- 



 

8. Tài sản/thiết bị: 

 Quản lý thiết bị, quản lý tất cả các thông tin liên quan đến từng thiết bị của doanh nghiệp: 

tình trạng thiết bị, số năm khấu hao, nguyên giá, nguyên giá điều chỉnh, chi tiết khấu hao 

theo tháng… 

 Báo tăng thiết bị: tăng thiết bị do mua mới. 

 Báo giảm thiết bị: giảm do thanh lý thiết bị. 

 Điều chỉnh thiết bị: điều chỉnh giá trị, thời gian khấu hao của thiết bị. 

 Điều chuyển thiết bị: xuất thiết bị cho sản xuất và nhập lại thiết bị từ sản xuất.  

 Chứng từ khấu hao: theo dõi chi phí khấu hao của các thiết bị trong tháng. 

 
 

 

 
--- Quản lý thiết bị, khấu hao ---



 

9. Tài chính - Kế toán: 

 Quản lý tài chính – kế toán: quản lý các nghiệp vụ liên quan đến kế toán: chứng từ thu, 

chi, các chứng từ phân bổ chi phí, tổng hợp số phát sinh, các báo cáo tài chính, các sổ kế 

toán các tài khoản… 

 Các định khoản tự động, dễ sử dụng cho những người không thành thạo về kế toán. 

 Các tính năng chi tiết. 

o Thiết lập kế toán: Thiết lập các định khoản kế toán tự động cho vật tư – thiết bị, các 

định khoản kế toán liên quan trên bảng lương, các hệ số tính lương và tài khoản kết 

chuyển. 

o Số dư đầu kỳ kế toán: Ghi nhận số dư đầu kỳ kế toán các tài khoản; công nợ chi tiết 

cho khách hàng, hợp đồng hoặc nhân viên. 

o Chứng từ thu: ghi nhận tất cả các khoản thu liên quan đến doanh nghiệp. 

o Chứng từ chi: ghi nhận tất cả các khoản chi liên quan đến doanh nghiệp. 

o Chứng từ kế toán khác: ghi nhận tất cả các nghiệp vụ khác liên quan đến doanh 

nghiệp. 

o Thông tin hóa đơn: quản lý các thông tin liên quan đến khách hàng và hợp đồng. 

o Phân bổ chi phí vật tư: Phân bổ chi phí vật tư, thiết bị theo doanh thu hợp đồng bán 

phát sinh trong kỳ (tháng). 

o Phân bổ chi phí lương: Phân bổ chi phí lương theo doanh thu hợp đồng bán phát 

sinh trong kỳ (tháng). 

o Phân bổ chi phí khấu hao: Phân bổ chi phí khấu hao theo doanh thu hợp đồng bán 

phát sinh trong kỳ (tháng). 

o Phân bổ chi phí khác: Phân bổ chi phí khác theo doanh thu hợp đồng bán phát sinh 

trong kỳ (tháng). 

o Kiểm tra chi phí và định khoản: Kiểm tra phân bổ chi phí và các định khoản có 

đúng theo số phát sinh hoặc theo khoản mục kế toán đã lập. 

o Bảng kê chứng từ tự động: Xem bảng kê chứng từ kế toán tự động phát sinh. 

o Tổng hợp số phát sinh: Xem bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp 

trực tiếp và phương pháp gián tiếp. 

o Tổng hợp báo cáo: xem tất cả các báo cáo, các sổ kế toán các tài khoản. 



 

 
--- Báo cáo tài chính kế toan --- 

 

 
--- Tổng hợp các loại báo cáo --- 



 

10. Công việc: 

 Quản lý thông tin công việc, kế hoạch, kết quả công việc gắn liền với từng nhân sự. Nhắc 

việc, nhắc các sự kiện bằng nhiều hình thức (Email, gửi tin nhắn điện thoại…) 

 Quản lý các công việc theo hợp đồng kinh doanh, theo dự án 

 Nhắn tin điện thoại, Email khi có công việc mới, hoặc sự kiện mới.... 

 Quản lý Email của công ty 

 

 
--- Quản lý công việc --- 

 



 

11. Hệ thống: 

 Quản lý thông tin hệ thống, sao lưu, phục hồi dữ liệu, cài đặt thông số, khóa mở dữ liệu 

theo các tháng trong nam tài chính, cài đặt thông số phần mềm. 

 Quản lý người dùng, nhóm người dùng, phân quyền sử dụng. 

 Quản lý năm tài chính, tháng hiện hành, xem các chứng từ đã xóa. 

 

 
 

 

 
--- Phân quyền sử dụng theo nhóm người dùng --- 


