Making everything easier

Lập kế hoạch

Sản xuất

Phân phối & Vận chuyển

Báo cáo, Phân tích

Giải pháp quản lý tổng thể nguồn lực
doanh nghiệp
Quản lý Tiền

Quản lý Sản xuất

Quản lý Mua hàng

Quản lý Gia công

Quản lý Bán hàng

Quản lý Nhân sự, tiền lương

Quản lý Điểm bán lẻ

Kế toán Giá thành

Quản lý Hàng tồn kho

Kế toán Tài chính

Quản lý Công nợ

Kế toán Quản trị

Quản lý Tài sản cố định

Phân tích Hoạt động kinh doanh

Giới thiệu về Công ty Junsky
Giới thiệu:
Công ty Phần Mềm Junsky (Junsky Software) chuyên nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm phục vụ quản lý
doanh nghiệp: ERP, CRM, HRM, SCM,…
Đúc kết kinh nghiệm từ nhiều năm làm việc, Sản phẩm phần mềm của Junsky có tính mở và linh hoạt cao, thích ứng với
nhiều hình thức kinh doanh và nhu cầu quản lý đa cấp của lãnh đạo doanh nghiệp.

Lịch sử hình thành:
Tháng 11/2007: Thành lập Công ty Giải Pháp Phần Mềm Việt Trí.
Tháng 03/2008: Phát hành ABC.Net SME – Phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Tháng 11/2009: Phát hành ABC.Net ERP – Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện.
Tháng 02/2010: Phát hành ABC.Net HRM – Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương. Và ABC.Net SSE – Phần
mềm kế toán miễn phí.
Tháng 01/2011: Phát hành phiên bản nâng cấp ABC.Net SME (Version 2.0) và ABC.Net ERP (Version 3.0).
Tháng 07/2012: Việt Trí đổi tên thành Công ty Phần mềm Junsky, đồng thời phát hành phiên bản mới nhất của phần mềm
ABC.Net ERP, và đổi tên thành Junsky.ERP – Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện.

Tại sao chọn Junsky Software:
Junsky chỉ tập trung vào một mảng sản phẩm duy nhất: Phần mềm quản lý doanh nghiệp. Do đó, các sản phẩm của
Junsky được đầu tư nghiên cứu và phát triển chuyên sâu về nghiệp vụ, quy trình, công nghệ,… và rất thân thiện với thói
quen sử dụng của người dùng Việt Nam.
Dễ dàng nâng cấp và mở rộng: Junsky có 3 dòng sản phẩm, cộng với việc chế độ cấp bản quyền (license) linh hoạt theo
từng phân hệ (module), nên có thể đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng. Hoạt động kinh doanh của khách
hàng phát triển tới đâu, Junsky cũng có sản phẩm tương ứng. Ngoài ra, phần mềm được thiết kế linh hoạt, có thể chỉnh
sửa theo nghiệp vụ đặc thù của từng khách hàng, có thể phát triển thêm phân hệ, tính năng mới và Add-Ins vào hệ thống.
Quy trình xử lý chặc chẽ, liên thông giữa các phân hệ, tiết kiệm thời gian nhập liệu và giúp người dùng tự kiểm soát lẫn
nhau, hạn chế sai sót dữ liệu, nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ.
Quản lý tập trung, sử dụng mọi lúc, mọi nơi: Sử dụng công nghệ và kỹ thuật lập trình mới nhất của Microsoft, khách hàng
có thể tùy chọn sử dụng hệ thống dưới dạng ứng dụng Web (truy cập qua WebBrowser) hoặc dưới dạng ứng dụng Desktop (truy cập Online qua WebService). Kết hợp với hệ thống phân quyền chi tiết, đa lớp sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp
điều hành, kiểm soát các đơn vị thành viên thuận tiện, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí.
Phần mềm tích hợp sẵn công cụ sao lưu dữ liệu tự động, người dùng sẽ yên tâm, không sợ mất dữ liệu do virus, hư ổ
cứng hoặc lỡ tay xóa mất.
Junsky cung cấp giải pháp trọn gói, tận nơi: Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, tư vấn quy trình nghiệp vụ, … và cung cấp dịch
vụ bảo trì phần mềm trong suốt thời gian sử dụng. Bên cạnh đó, phần mềm có thể tự động cập nhật tính năng mới, sửa
lỗi,.. online. Tích hợp phần mềm truy cập từ xa (remote desktop), kiểm tra, hỗ trợ khách hàng ngay tức thì.

Sản phẩm

Giải pháp quản lý

Phần mềm quản

Phần mềm kế

Phần mềm quản

Phần mềm quản

Phần mềm quản

toàn diện DN

lý sản xuất

toán DN

lý nhân sự

lý hàng tồn kho

lý bán hàng
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Chức năng chính của Junsky.ERP

Quản lý Tiền
Quản lý Mua
hàng

Kế toán Quản
trị

Kế toán Giá
thành

Quản lý Bán
hàng

Quản lý Nhân
sự

Quản lý Điểm
bán lẻ

Quản lý Hàng
tồn kho

Quản lý Gia
công

Quản lý Công
nợ

Quản lý Sản
xuất
Quản lý Tài
sản cố định
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Quản lý tập trung, đa điểm.

Hỗ trợ nhập liệu nhanh.

Phân quyền mạnh mẽ, chặc chẽ.

Nhiều công cụ, tiện ích, hỗ trợ người dùng xử lý dữ liệu nhanh chóng.

Sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Báo cáo đa dạng, linh hoạt.

Tích hợp 2 hệ thống báo cáo.

Truy ngược dữ liệu (Thrilldown).

Quy trình đầy đủ, tính thừa hưởng cao.

Tự động sao lưu, bảo trì dữ liệu.

Nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ.

Chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm dễ dàng, update tự động.

Ứng dụng mã vạch vào quy trình quản lý.

Công nghệ lập trình hiện đại.

Quy trình xét duyệt chặc chẽ.

Nhiều phiên bản phần mềm, phù hợp quy mô từng khách hàng

Định khoản kế toán hoàn toàn tự động.

Theo dõi người dùng qua nhật ký truy cập.

Hệ thống cảnh báo, nhắc việc.

Chi phí đầu tư hợp lý, bản quyền linh hoạt.

Gửi báo cáo tự động qua Email.

Triển khai chuyên nghiệp, tận tình, và tận nơi, trọn gói.

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Kinh nghiệm nhiều năm triển khai thực tế đa dạng ngành nghề.
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Junsky.ERP - Tính năng chung
Quản lý tập trung, đa điểm: Áp dụng cho công ty/tập đoàn có nhiều đơn vị, chi nhánh, cửa hàng,… Với mô hình quản lý
tập trung, bạn có thể:
Truy cập dữ liệu của từng đơn vị thành viên hoặc dữ liệu tổng hợp tức thời, mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống chạy online trên
mạng internet nhưng vẫn bảo đảm tính độc lập, an toàn, bảo mật và tốc độ xử lý nhanh như trong mạng LAN.
Mô hình hạch toán: Hỗ trợ cả 2 hình thức hạch toán: độc lập và phụ thuộc.
Quản lý chặc chẽ người dùng: cấp quyền xem, sửa, xóa, in,… từ tổng công ty.
Quản lý dữ liệu dễ dàng: mọi đơn vị thành viên chỉ sử dụng chung 1 cơ sở dữ liệu.
Báo cáo riêng: Mỗi đơn vị có đầy đủ hệ thống báo cáo riêng, và được phân quyền để mỗi đơn vị không in được báo
cáo đơn vị khác.
Báo cáo hợp nhất: In báo cáo hợp nhất ngay tức thì chỉ với vài click chuột.
Kiểm soát chặc chẽ các nghiệp vụ luân chuyển hàng hóa/tiền/tài sản/… giữa các đơn vị thành viên.
Phân quyền mạnh mẽ, chặc chẽ: Đáp ứng bảo mật và chia sẻ thông tin trong mô hình quản lý tập trung, đa cấp.
Phân quyền theo đơn vị: Công ty, chi nhánh, cửa hàng,…
Phân quyền theo nhóm người dùng hoặc từng người dùng.
Phân quyền theo thao tác xử lý: Xem, thêm, sửa, xóa, in, duyệt/mở duyệt chứng từ, khóa/mở chứng từ, ….
Phân quyền chi tiết đến từng chứng từ.
Phân quyền chi tiết đến từng mã danh mục: Kho, tài khoản tiền, khách hàng,..
Tích hợp 2 hệ thống báo cáo: Cung cấp đồng thời 2 hệ thống báo cáo trong cùng 1 dữ liệu: Báo cáo tài chính và Báo
cáo quản trị.
Quy trình nghiệp vụ đầy đủ, chặc chẽ, tính thừa hưởng cao:
Thiết kế phù hợp quy trình nghiệp vụ phổ

Từng công việc trong quy trình được thừa hưởng dữ liệu từ bước trước,

biến:

hoặc từ quy trình khác. Giúp dữ liệu được lập nhanh chóng, chính xác

+ Quy trình nhập xuất hàng tồn kho

và tự kiểm soát lẫn nhau, hạn chế được sai sót dây chuyền.

+ Quy trình mua hàng

Sử dụng phần mềm giúp quy trình xử lý công việc rõ ràng, rành mạch

+ Quy trình bán hàng

và chuẩn mực hơn. Mọi biểu mẫu sử dụng trong quy trình sẽ được in ra

+ Quy trình sản xuất

in từ phần mềm sẽ chuẩn mực.

+ Quy trình xuất gửi NL gia công

Các phân hệ trong phần mềm được thiết kế liền mạch, liên thông lẫn

+ Quy trình thanh toán

nhau. Tất cả bộ phận, phòng ban trong công ty đều tham gia hệ thống.

Nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ:
Làm việc theo quy trình và thừa hưởng dữ liệu từng dữ liệu người làm bước trước giúp xử lý công việc nhanh hơn, đồng
thời, quá trình thừa hưởng dữ liệu cũng giúp người làm bước sau sẽ kiểm tra và phát hiện sai sót của người làm bước
trước. Phần mềm cũng là công cụ để thực thi một số chính sách của hệ thống kiểm soát nội bộ.
Ứng dụng mã vạch vào quy trình quản lý: Ứng dụng mã vạch sẽ giúp quy trình nghiệp vụ vận hành nhanh và chuẩn
xác hơn, tránh được rủi ro sai sót dữ liệu. Mã vạch được ứng dụng trong:
Quản lý chứng từ.
Quản lý hàng hóa, vật tư
Quản lý Tài sản cố định.
Quy trình xét duyệt chặc chẽ:
Mọi chứng từ đều có thể thiết lập qua xét duyệt thủ công (con người duyệt) hoặc Duyệt tự động (phần mềm tự duyệt).
Chính sách xét duyệt có thể thiết lập khác nhau theo từng loại nghiệp vụ.
Có thể xét duyệt qua Web hoặc Apps.
Thiết lập xét duyệt qua nhiều cấp bậc.
+ Xét duyệt tuần tự: Chứng từ được người dùng bậc thấp duyệt mới chuyển cho người dùng bậc cao hơn xét
duyệt.
+ Xét duyệt vượt cấp: Người dùng cấp cao có thể xét duyệt mà không cần người dùng cấp thấp hơn xét duyệt trước.
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Sử dụng mọi lúc, mọi nơi: Sử dụng Online mọi lúc, mọi nơi, miễn là có Internet (3G vẫn chạy tốt).
Định khoản kế toán hoàn toàn tự động:
Cho phép người dùng tự định nghĩa các bút toán định khoản kế toán tự động cho từng loại nghiệp vụ, tùy từng trường hợp
cụ thể, giúp người sử dụng có thể không rành về kế toán vẫn lập chứng từ nhanh chóng, chính xác.
Hệ thống cảnh báo, nhắc việc: Ngoài hệ thống gửi báo cáo tự động qua Email, phần mềm còn trang bị hệ thống cảnh
báo, nhắc việc ngay trên giao diện chính của phần mềm.
Lịch làm việc: Có thể tự nhập lịch làm việc, lịch hẹn,… khi đến ngày/giờ, phần mềm sẽ hiện thông báo nhắc lịch.
Nhắn tin: Người dùng có thể nhắn tin để xác nhận/thông báo công việc mình đã làm cho người dùng liên quan khác
trong quy trình.
Cảnh báo thông tin nhân sự:

Cảnh báo thông tin nghiệp vụ:

+ Hợp đồng lao động: hết hạn, quá

+ Chứng từ đang chờ duyệt.

hạn,..

+ Chứng từ đến hạn: Đơn hàng, đơn đặt hàng, lệnh sản xuất, bảng

+ Hẹn hết hạn thử việc

giá, định mức,…

+ Nhân viên đang nghỉ phép.

+ Chứng từ quá hạn: Đơn hàng, đơn đặt hàng, lệnh sản xuất, bảng

+ Đến hẹn tăng lương

giá, định mức,…

+ Sinh nhật

+ Công nợ phải thu đến hạn/quá hạn.

+ ….

+ Công nợ phải trả đến hạn/quá hạn.

Gửi báo cáo tự động qua Email: Thiết lập để hệ thống tự động gửi báo cáo, không cần phải mở phần mềm xem hoặc
yêu cầu nhân viên nghiệp vụ phải gửi báo cáo định kỳ.
Tự động in và gửi báo cáo đến email người nhận (Ban giam đốc, khách hàng, …). Báo cáo gửi động dưới dạng file
đính kèm email (pdf), người nhận không cần phải có phần mềm vẫn có thể xem được.
Tự động gửi email để nhắc việc, thông báo những sự kiện quan trọng, theo danh sách email đ ã cài đặt sẵn: Yêu cầu
Xét duyệt, cảnh báo lịch giao hàng, lịch sản xuất đến hạn/quá hạn/….
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng:
Tất cả giao diện của phần mềm được thiết kế theo cùng 1 phong cách (style). Chỉ cần hiểu rõ quy trình xử lý của từng loại
nghiệp vụ là có thể sử dụng thành thạo phần mềm.
Sử dụng phím tắt tương tự như phím tắt trong Office (word, excel)
Giao diện chính chỉ hiện thị những tính năng/lệnh được cấp quyền.
Có thể tự thiết kế hệ thống Menu cá nhân riêng.
Giao diện nhập liệu có thể tùy chọn ẩn hiện cột, những cột dữ liệu không sử dụng có thể ẩn đi cho dễ nhìn.
Nhắc nhở nhập liệu (thiếu/sai,..) nhấp nháy đỏ ngay tại vị trí sai.
Hỗ trợ nhập liệu nhanh:
Giao diện nhập dữ liệu trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ phím tắt đã quen thuộc của bộ Office. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ
trợ các kiểu nhập dữ liệu khác:
Nhập khẩu từ Excel, Access, xml,… theo mẫu phần mềm tạo sẵn.
Sao chép chứng từ, danh mục: tạo nhanh dữ liệu bằng cách copy từ dữ liệu có sẵn tương tự.
Nhập nhanh: Chọn nhanh mã dữ liệu, đối với những chứng từ có nhiều dữ liệu chi tiết (nhập kho, xuất kho,…)
Thừa hưởng: Thừa hưởng dữ liệu từ bước trước của quy trình nghiệp vụ.
Nhiều công cụ tiện ích, hỗ trợ người dùng xử lý dữ liệu nhanh chóng: Hệ thống hỗ trợ nhiều công cụ giúp xử lý
và ra báo cáo nhanh hơn, chuẩn hơn.
Lệnh kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu.
Tự động đánh giá và điều chỉnh chênh lệch tỉ giá (tiền ngoại tệ, công nợ ngoại tệ)
Tính khấu hao TSCĐ.
Phân bổ chi phí 142/242.
Phân bổ chi phí mua hàng
Phân bổ, kết chuyển chi phí sản xuất và tính giá thành
Kết chuyển, khóa sổ cuối kỳ
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Báo cáo đa dạng, linh hoạt:
Mỗi báo cáo có nhiều tùy chọn, giúp người xem báo cáo có nhiều góc nhìn khác nhau của cùng một loại dữ liệu.
Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh lại mẫu báo cáo theo sở thích riêng, phần mềm có công cụ trực quan,
đơn giản hỗ trợ người dùng tự thiết kế mẫu báo cáo mới.
Tất cả báo cáo đều có thể kết xuất ra các định dạng khác: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .html,…hoặc các định dạng hình
ảnh thông dụng (.jpg, .png, .bmp,…)
Truy ngược dữ liệu (Thrilldown): Cho phép Click để truy xuất ngược báo cáo: Báo cáo tổng hợp –> Báo cáo chi tiết –>
Mở chứng từ.
Tự động sao lưu, bảo trì dữ liệu: Phần mềm tích hợp sẵn công cụ bảo trì, sao lưu dữ liệu hoàn toàn tự động và theo
lịch trình tự thiết lập. Người dùng sẽ yên tâm, không sợ dữ liệu bị hư hỏng, virus, hư ổ cứng hoặc lỡ tay xóa mất.
Lịch bảo trì dữ liệu: Dữ liệu bảo trì thường xuyên sẽ giúp phần mềm chạy nhanh hơn
+ Dọn dẹp dữ liệu tạm (xóa Data Log)
+ Nén dữ liệu, sắp xếp và đánh lại Index
Lịch sao lưu dữ liệu: Tự động sao lưu dữ liệu qua ổ cứng khác, máy khác, hoặc upload lên ftp server, cloud server
(Box, OneDrive, Google Drive, …),…
Chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm dễ dàng, update tự động: Hệ thống tự động kiểm tra phiên bản phần mềm mới nhất
có trên máy chủ Junsky. Tự động tải xuống và nâng cấp phần mềm dễ dàng với chỉ 1 click chuột.
Theo dõi người dùng qua nhật ký truy cập phần mềm: Hệ thống tự động ghi Log tất cả các thao tác của người dùng
(Xem, thêm, sửa, xóa,…). Giúp nhà quản lý hệ thống kiểm soát và tra cứu lại lịch sử dữ liệu khi cần. In báo cáo Thống kê
quá trình sử dụng phần mềm. Theo dõi người dùng đang Online, Offline.
Công nghệ lập trình hiện đại:
Cơ sở dữ liệu: Tận dụng sức mạnh của SQL2008R2/2012/2014, cho phép lưu trữ dữ liệu rất lớn (khoảng 1024Gb),
tốc độ xử lý, truy xuất dữ liệu nhanh, giúp lưu trữ dữ liệu liên tục trong nhiều năm.
Nền tảng công nghệ: Sử dụng nền tảng công nghệ phát triển phần mềm mới nhất của Microsoft: .Net Frameworks 4.0,
đảm bảo hệ thống hoạt động nhanh, ổn định, an toàn và dễ dàng phát triển mở rộng hệ thống.
Thiết kế theo mô hình Client – Server: Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ, xử l ý tập trung tại server, giúp giảm băng thông
mạng, tăng tốc độ xử lý và máy trạm không cần có cấu hình cao vẫn sử dụng tốt phần mềm.
Thiết kế tối ưu: Thiết kế dữ liệu và lập trình tối ưu, lưu trữ dữ liệu nhiều năm, dữ liệu ngày càng lớn nhưng không ảnh
hưởng nhiều đến tốc độ xử lý của phần mềm.
Nhiều phiên bản phần mềm, phù hợp quy mô từng khách hàng:

Chi phí đầu tư hợp lý, bản quyền linh

Hệ thống Junsky.ERP được thiết kế tách riêng nhiều phân bản, phù

hoạt: Chi phí bản quyền phần mềm được

hợp với nhiều quy mô và ngành nghề:

tính theo nhu cầu sử dụng, những phân hệ

Doanh nghiệp bán lẻ: Dạng siêu thị, shop, có sử dụng mã vạch.

không sử dụng sẽ không tính phí. Tính phí

Doanh nghiệp thương mại, phân phối.

máy trạm (Cal) theo số người sử dụng đồng

Doanh nghiệp sản xuất ngành Cơ khí, chế tạo máy.

thời (Concurrent user), không giới hạn máy

Doanh nghiệp sản xuất sắt thép: Sắt tấm, sắt hình, tole,…

tính cài đặt phần mềm (Client), cũng không

Doanh nghiệp ngành bao bì nhựa, bao bì giấy.

giới hạn số lượng người sử dụng (user)

Doanh nghiệp ngành giày dép, dệt may.

được tạo.

Triển khai chuyên nghiệp, tận tình, và tận nơi, trọn gói:
Triển khai phần mềm tận nơi: Tư vấn, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ sử dụng.
Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, tư vấn quy trình nghiệp vụ, … và cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm trong suốt thời gian
sử dụng.
Bên cạnh đó, phần mềm có thể tự động cập nhật tính năng mới, sửa lỗi,.. online.
Tích hợp phần mềm truy cập từ xa (remote desktop, teamviewer), kiểm tra, hỗ trợ khách hàng ngay tức thì.
Hỗ trợ nhập dữ liệu ban đầu từ Excel có sẵn: Danh mục, số dư đầu kỳ,…
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Junsky.ERP - Quản lý tiền
Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt
chẽ, chi tiết việc thu chi theo đúng đối tượng, hợp đồng, hóa đơn,… Dự báo cáo khoản thu/chi trong tương lai, từ đó lập dự
toán ngân sách thu chi hợp lý.
Quy trình Chi tiền:
Đề xuất chi/Đề nghị thanh toán/Đề nghị tạm ứng
Xét duyệt chi (đa cấp – chia cấp xét duyệt theo giá trị)
Lập Phiếu chi/Báo nợ
Xác nhận thực chi
Quy trình Thu tiền:
Yêu cầu thu: Lập yêu cầu thu (Đề nghị thanh toán), gửi cho
khách hàng hoặc Nhân viên công nợ đi thu tận nơi
Lập Phiếu thu/Báo có
Xác nhận thực thu
Kiểm soát Thu/Chi chi tiết theo từng hóa đơn, hợp đồng/chứng
từ nợ/….
Quản lý tiền theo Nguyên tệ gốc (USD, EUR,…), tự động tính
toán và hạch toán chêch lệch tỉ giá cuối kỳ.
Kiểm tra số dư tồn quỹ ngay trên màn hình lập Phiếu.
Cho phép lập phiếu thu/chi gộp: Nhiều đối tượng công nợ, nhiều
chứng từ công nợ trong cùng một phiếu.
Kiểm soát thu chi theo các khoản mục (lý do thu chi) tự định
nghĩa.

Tự động tính chiết khấu thanh toán khi thu/chi công nợ trong hạn chiết khấu.
Kê khai ngay thông tin hóa đơn để in bảng kê hóa đơn mua vào/bán ra (hóa
đơn thu/chi trực tiếp).
Tự thiết lập định khoản kế toán tự động linh hoạt theo từng khoản mục
thu/chi.
Kiểm soát chặc tiền luân chuyển giữa các đơn vị: Cửa hàng, chi nhánh.
In báo cáo lưu chuyển tiền tệ linh động theo từng ngày, kỳ, quý, năm theo
phương pháp: trực tiếp/gián tiếp và theo mẫu của Bộ tài chính hoặc theo
mẫu người dùng tự định nghĩa.

In phiếu thu, phiếu chi, Uỷ nhiệm chi,
lệnh chuyển tiền theo đúng mẫu của
các ngân hàng hiện hành.
Chỉnh sửa mẫu chứng từ phù hợp với
yêu cầu người dùng; xuất khẩu ra
excel, pdf,…
Tự động tính toán và in báo cáo dự báo thu chi, dựa vào thời hạn thanh toán của các khoản thu/chi công nợ, và trung bình
thu/chi thực tế các kỳ trước của từng khoản mục thu chi.
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Junsky.ERP - Quản lý Mua hàng
Theo dõi Quy trình mua hàng đầy đủ, chặt chẽ, linh hoạt và sát với quy trình thực tế.
Tính năng chính:
Có thể gửi Email Yêu cầu báo giá, Đơn đặt hàng,… ngay
trên phần mềm.
Xét duyệt Yêu cầu mua hàng, Đơn đặt hàng,… qua Web,
Email, hoặc trực tiếp trên phần mềm.
Thừa hưởng dữ liệu từ các quy trình khác (Sản xuất, Bán
hàng,…) để tạo Yêu cầu mua hàng, Đơn đặt hàng,…
Kiểm soát lịch nhận hàng, có thể thiết lập cấm nhận hàng khi
quá hẹn, hoặc số lượng giao lớn hơn Đơn đặt hàng,…
Hỗ trợ công cụ phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng
tồn kho.
Có thể thiết lập chính sách giá mua
Tự động định khoản tất cả nghiệp vụ liên quan kế toán.
Tự động tính toán và hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế
nhập khẩu, thuế GTGT,… đúng quy định.
Tính và theo dõi Chiết khấu doanh số mua hàng (tự thiết lập
theo chính sách chiết khấu của từng nhà phân phối).
Báo cáo phân tích dữ liệu mua hàng linh hoạt, đa chiều.
Người dùng có thể tự tạo mẫu báo cáo thêm theo nhu cầu.

Một số báo cáo đặc biệt:

Tình trạng Yêu cầu mua hàng

Phân tích mua hàng: Chi tiết, tổng hợp, đa chiều

Tình trạng Đơn đặt hàng

Bảng kê Đơn giá mua hàng gần nhất, cao nhất, thấp nhất, bình quân.

Lịch nhận hàng

Bảng tính giá mua hàng: Giá mua | Thuế, phí | Chi phí vận chuyển | ..

Bảng kê Đơn đặt hàng đến hạn, quá hạn,
bị hủy,…
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Junsky.ERP - Quản lý Hàng tồn kho
Quản lý hàng tồn kho: Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản
lý tồn kho tốt đồng nghĩa với việc quản lý nguồn vốn lưu động tốt, hạn chế được rủi ro trong kinh doanh, đồng thời hạn chế
được rủi ro thất thoát hàng hóa: mất hàng, hư hỏng, quá hạn, lỗi thời,…
Tính năng chính:
Tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác: Quản lý mua
hàng, bán hàng, sản xuất, gia công, Kế toánChứng từ
nhập xuất được lập ở các phân hệ khác không cần phải
làm lại.
Mã hàng có thể tạo thủ công hoặc thiết lập quy tắt để
phần mềm tạo mã tự động.
Quản lý nhập xuất tồn hàng theo nhiều đơn vị tính, cho
phép khai báo hệ số quy đổi giữa các đơn vị tính là
động (nếu hệ số không chuẩn) hoặc tĩnh (nếu hệ số
chuẩn).
Quản lý hàng theo mã vạch, hỗ trợ in nhiều loại mã
vạch (Code39, EAN8, EAN13, pdf417, QR Code,…).
Hỗ trợ nhập mã hàng/Seri/Lô hàng bằng mã vạch
(dùng Barcode Scanner).
Điều chỉnh kiểm kê tự động.
Tự động xử lý cân kho, vét kho cuối kỳ (Vét số dư tiền khi hết số lượng)
Kiểm tra số dư tồn kho tức thời ngay khi lập phiếu nhập xuất.
Cảnh báo/ chặn xuất âm kho, có thể thiết lập kiểm soát xuất âm kho
theo từng Kho.
Hỗ trợ lập nhanh phiếu nhập xuất bằng cách sao chép chứng từ, chọn
mã hàng hàng loạt, nhận từ Excel,…
Kiểm soát chặc chẽ hàng luân chuyển giữa các đơn vị: Kiểm soát hàng
chuyển đi đơn vị nhận đã nhận chưa, nhận đúng, đủ hay không.
Phân quyền truy cập dữ liệu theo Kho. Cho phép phân quyền
được/không được xem giá vốn.
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Phân tích nhập xuất tồn hàng theo:
Nhóm hàng
Ngành hàng
Nhãn hiệu
Dòng hàng
Nhà sản xuất
Xuất xứ
Quản lý nhập xuất tồn hàng theo:
Đơn vị (cửa hàng, chi nhánh)
Kho hàng
Vị trí lưu kho
Mã hàng
Màu sắc
Lô hàng, Seri
PP Tính giá hàng tồn kho:
Bình quân gia quyền cuối kỳ.
Bình quân gia quyền thời điểm
(BQGQ liên hoàn)
Bình quân/Đích danh theo Lô hàng
Đích danh theo Seri
Quản lý nhập xuất theo nghiệp vụ:
Nhập mua hàng
Nhập hàng bán bị trả lại
Nhập từ gia công
Nhập từ sản xuất
Nhập NL thừa từ SX
Xuất bán hàng (sỉ/lẻ)
Xuất trả hàng mua
Xuất NL ra SX
Xuất NL gửi gia công
Lắp rá, phân rã, đổi mã,..

Các báo cáo đặc biệt: Ngoài những báo cáo hàng tồn kho thông
thường (Cân đối nhập xuất tồn, Thẻ kho, …). Phần mềm còn cung
cấp một số báo cáo đặc biệt:
Vòng quay hàng tồn kho.
Tuổi hàng tồn kho.
Tồn kho an toàn, dưới hạn mức, vượt hạn mức.
Tồn kho tạm tính.
Báo cáo tồn kho tạm tính.
Phân tích hàng tồn kho: Top n mặt hàng tồn cao nhất, thấp nhất
Phân tích, so sánh Đơn giá vốn BQ qua từng Kỳ.
Báo cáo nhập xuất tồn chi tiết đến Lô, vị trí, Seri, màu, Size.
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Junsky.ERP - Quản lý Bán hàng
Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần
kiểm soát hoạt động bán hàng chặt chẽ, giảm tải việc nhập liệu và tra cứu thông tin của nhân viên kinh doanh, giúp nhân viên
kinh doanh chăm sóc khách hàng tốt hơn.
Quản lý quy trình bán hàng:
Yêu cầu báo giá.
Đơn đặt hàng.
Lịch giao hàng.
Nhận tiền ứng trước.
Xuất kho, giao hàng.
Xuất hóa đơn.
Thu tiền.
Các bước của quy trình có thể sử dụng trình tự từ đầu
đến cuối hoặc bỏ qua 1 số bước không cần sử dụng.
Dữ liệu của giai đoạn sau được thừa hưởng từ giai đoạn
trước mà không phải tốn nhiều thời gian để nhập liệu lại.
Quản lý Đơn hàng bán:
Tình trạng xét duyệt.
Tình trạng giao hàng.
Tình trạng công nợ.
Dành sẵn hàng (Giữ hàng cho đơn hàng).
Tạo tự động Yêu cầu mua hàng/Đơn hàng mua/Lệnh
sản xuất từ Đơn hàng bán.

Quản lý kế hoạch kinh doanh:
Kế hoạch kinh doanh tổng thể.
Phân bổ kế hoạch theo phòng kinh doanh.
Phân bổ kế hoạch theo nhân viên kinh doanh.
Kế hoạch theo ngành hàng, nhóm hàng, mặt hàng.
Kế hoạch theo khách hàng, nhóm khách hàng, tỉnh, khu vực
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Quản lý Lịch giao hàng:
Thời hạn giao hàng.
Số lần giao hàng.
Địa chỉ giao hàng.
V.v…
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Quản lý chính sách bán hàng:
Chính sách giá bán: Chính sách giá có thể tạo trực tiếp từ phần mềm hoặc nhận từ bảng giá có sẵn bằng Excel
Giá bán tối thiểu, tối đa
Giá bán giờ vàng
Giá bán theo số lượng
Giá bán đặc biệt theo:
- Khách hàng đặt biệt
- Nhóm khách hàng
- Tỉnh, thành phố.
- Khu vực.
- Chi nhánh, cửa hàng.
- Thời hạn thanh toán
- Nguyên tệ giao dịch (Giá bán niêm yết bằng VNĐ hay ngoại tệ)
- Phương thức giao hàng
Tự động tính và tạo bảng giá bán từ giá mua hàng
Phần mềm tự động kiểm tra và áp giá bán khi nhập đơn hàng bán
hoặc hóa đơn bán hàng.
Chính sách chiết khấu:
Chiết khấu theo mặt hàng (Mua n sản phẩm A được tặng/giảm giá x đồng).
Chiết khấu theo nhóm hàng (Mua n sản phẩm (A hoặc B,….) được tặng/giảm giá x đồng).
Chiết khấu theo Combo (Mua n sản phẩm A và m sản phẩm B và,… được tặng/giảm giá x đồng).
Chiết khấu doanh số hóa đơn.
Chiết khấu doanh số cộng dồn cuối đợt.
Giá trị tính chiết khấu là số lượng hoặc số tiền, và có thể thiết lập theo nhiều bậc.

Chính sách khuyến mãi:
Khuyến mãi theo mặt hàng (Mua n sản phẩm A được tặng x sản phẩm Y).
Khuyến mãi theo nhóm hàng (Mua n sản phẩm (A hoặc B,….) được tặng x sản phẩm Y).
Khuyến mãi theo Combo (Mua n sản phẩm A và m sản phẩm B và,… được tặng x sản phẩm Y).
Khuyến mãi theo doanh số hóa đơn.
Khuyến mãi theo doanh số cộng dồn cuối đợt.
Giá trị tính khuyến mãi là số lượng hoặc số tiền, và có thể thiết lập theo nhiều bậc.
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Quản lý khách hàng:
Quản lý thông tin khách hàng:

Phân tích tình hình quan hệ khách hàng:

Thông tin liên hệ.

Phân tích doanh số đa chiều.

Thông tin giao dịch.

Khách hàng lâu ngày không giao dịch

Thông tin công nợ:

Khách hàng giao dịch thường xuyên.

- Chi tiết công nợ.

Khách hàng thường xuyên thanh toán trễ hạn,

- Hạn mức công nợ.

số lần trễ hạn,…

- Công nợ quá hạn.

Quản lý hoa hồng/kê giá cho người mua hàng.

Phân loại khách hàng: Phân loại khách hàng theo nhiều

Quản lý hoa hồng của nhân viên bán hàng.

tiêu chí để dễ quản lý và phục vụ các báo cáo phân tích,

Quản lý in hóa đơn.

thống kê.
Thiết lập các chế độ kiểm soát tầm vĩ mô:
Cấm/Cho phép NV bán hàng sửa lại giá bán
hay không (sau khi giá bán được lấy tự động
từ chính sách giá).
Cấm/Cho phép nhân viên bán dưới giá tối
thiểu.
Chế độ kiểm soát công nợ vượt hạn mức:
- Cảnh báo khi công nợ vượt hạn mức.
-

Chuyển phiếu bán hàng sang tình trạng

chờ xét duyệt.
- Cấm bán khi công nợ vượt hạn mức.
Chế độ kiểm soát công nợ quá hạn:
- Cấm bán khi khách hàng có 1 phiếu bán
hàng nợ quá hạn.
-

Cấm bán khi khách hàng có tất cả phiếu

bán hàng nợ quá hạn
- Chờ xét duyệt khi khách hàng có 1 phiếu
bán hàng nợ quá hạn.
- Chờ xét duyệt khi khách hàng có tất cả phiếu bán hàng nợ quá hạn
Cấm/Cho phép kê giá (kê giá cho người mua hàng)
V.v…

Phân tích bán hàng: Phân tích, thống kê dữ liệu bán hàng theo nhiều chiều khác nhau, phục vụ công tác quản trị,
lên kế hoạch kinh doanh, sản xuất,…Các chỉ tiêu phân tích do người dùng tự định nghĩa.
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Junsky.ERP - Quản lý Bán lẻ
Phân hệ Quản lý bán lẻ có đầy đủ tính năng như Phân hệ quản lý bán hàng. Tuy nhiên, trong phân hệ này, các màn hình
nhập được thiết kế lại đơn giản hơn, thân thiện hơn để chuyên dùng cho các cửa hàng, siêu thị, shop,…
Ngoài các tính năng như phân hệ Quản lý bán hàng, phân hệ Quản lý bán lẻ còn có thêm một số tính năng sau:
Hỗ trợ nhập liệu nhanh bằng thiết bị đọc mã vạch.
Quản lý thẻ khách hàng
Thông tin khách hàng: Họ tên, địa chỉ, số di động, email, số
CMND, ngày sinh,…
Lịch sử mua hàng
Các chính sách giá, chiết khấu, khuyến mãi áp dụng cho
từng loại thẻ.
Gửi tin nhắn (hàng loạt) giới thiệu chương trình bán hàng mới
(dùng SMS modem)
Gửi email (hàng loạt) giới thiệu chương trình bán hàng mới.
Các báo cáo thống kê, phân tích doanh số bán hàng (lẻ).
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Junsky.ERP - Quản lý Công nợ
Phân hệ Quản lý công nợ theo dõi tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả, nợ vay, tạm ứng,… Dữ liệu của phân hệ này
được thừa hưởng tự động từ các phân hệ khác (Mua hàng, bán hàng, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng hợp,…). Quản lý
công nợ tốt giúp doanh nghiệp chủ động được dòng tiền, giảm các khoản công nợ quá hạn, công nợ khó đòi,…
Theo dõi công nợ chi tiết, đa chiều:
Dự án, công trình, hợp đồng,…
Đối tượng (Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên,..).
Nhân viên bán hàng.
Hóa đơn, đơn đặt hàng, hợp đồng vay,…
Nguyên tệ gốc (USD, EUR,..) và quy đổi sang VNĐ.

Quản lý hạn thanh toán:
Theo dõi công nợ trong hạn, đến hạn,
quá hạn.
Tuổi nợ phải thu, phải trả.
Lịch thanh toán.
Kế hoạch thu nợ/trả nợ.
Chiết khấu thanh toán.
Phạt trả chậm.
Hạn mức công nợ.

Tiện ích:
Tự động tạo bút toán đánh giá lại công nợ
nguyên tệ.
Tiện ích xử lý công nợ số lẻ.
Tiện ích bù trừ công nợ nhanh.
Tra cứu số dư công nợ nhanh khi nhập
chứng từ.
Một số báo cáo tiêu biểu:
Cân đối công nợ
Số chi tiết công nợ
Biên bản Đối chiếu công nợ
Biên bản xác nhận công nợ
Lịch thu/chi công nợ
Công nợ phải thu/phải trả đến hạn/quá hạn
Tuổi công nợ phải thu/phải trả
…
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Junsky.ERP - Quản lý Sản xuất
Phân hệ quản lý sản xuất: Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng
rất nan giải. Tổ chức quản lý sản xuất tốt sẽ giúp kiểm soát chi phí phí, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời có thể chủ động
được nguồn lực (nguyên liệu, nhân công,…) và thời gian sản xuất.

Quản lý quy trình sản xuất: Quản lý đầy đủ tất cả các bước trong quy trình sản xuất (xem lưu đồ).
Nhu cầu sản xuất: Nhu cầu sản xuất có thể là từ:
Kế hoạch sản xuất
Kế hoạch kinh doanh
Đơn hàng (khách đặt)
Xây dựng Định mức sản xuất (nếu sản phẩm mới).
Hoạch định nhu cầu Nguyên liệu.
Hoạch định nhu cầu Sản xuất.
Yêu cầu sản xuất (tự sản xuất) hoặc Yêu cầu gia
công (gửi gia công ngoài).
Lệnh sản xuất (tự sản xuất) hoặc Lệnh gia công (gửi
gia công ngoài).
Thống kê sản xuất:
Xuất nguyên liệu
Báo cáo sản xuất
- Sản phẩm.
- Phế phẩm, phế liệu.
- Nguyên liệu đã sử dụng.
Nhập lại nguyên liệu thừa/Chuyển nguyên liệu dư
cho Lệnh sản xuất khác.
Hoàn thành và đóng lệnh: Mỗi lệnh sản xuất, sau khi
hoàn thành (SX xong hoặc ngưng giữa chừng) phải
tiến hành tổng kết, kiểm tra và đóng để xác nhận
hoàn thành.

Quản lý lịch sản xuất:
Lịch thực hiện Kế hoạch sản xuất (Kế hoạch SX con/Đơn hàng/…).
Lịch sản xuất của Tổ/Phân xưởng.
Lịch thực hiện Lệnh sản xuất.
Lịch chạy máy, phân ca.
Hệ thống sẽ hiện cảnh báo khi Lịch sản xuất đến hạn, quá hạn hoàn thành.
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Quản lý Kế hoạch sản xuất:
Tùy doanh nghiệp, mà kế hoạch sản xuất có thể do Bộ phận sản xuất lập ra, hoặc chạy theo Kế hoạch kinh doanh hoặc chạy
theo Đơn hàng (khách đặt)
Kế hoạch sản xuất tổng thể (Năm/Quý/Tháng/Tuần): Nhập và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất từng giai
đoạn (kỳ).
Kế hoạch kinh doanh (Năm/Quý/Tháng/Tuần): Xây dựng và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất dựa vào
Kế hoạch kinh doanh.
Đơn hàng (khách đặt): Thường áp dụng ở doanh nghiệp sản xuất theo Đơn đặt hàng của khách, mặt hàng thay đổi
thường xuyên tùy nhu cầu khách đặt, không thể lên kế hoạch sản xuất trước được. Có Đơn hàng nào, lên kế hoạch
sản xuất cho đơn hàng đó.

Hoạch định sản xuất:
Thiết lập Định mức sản xuất: Cho phép xây dựng định mức đa cấp (mỗi cấp là 1 công đoạn sản xuất) theo đúng
quy trình sản xuất.
Định mức nguyên liệu
Định mức tỉ lệ phế liệu
Định mức chi phí sản xuất
Hoạch định nhu cầu Nguyên liệu: Dựa vào nhu cầu sản xuất, tính lượng nguyên liệu cần dùng, so sánh tồn kho sẵn
sàng –> Tính ra lượng nguyên liệu còn thiếu cần mua bổ sung.
Hoạch định nhu cầu Sản xuất: Dựa vào nhu cầu sản phẩm cần sản xuất, tính lượng sản phẩm cần sản xuất của
từng công đoạn, kiểm tra lượng sản phẩm hiện tồn kho của từng công đoạn –> Tính được lượng sản phẩm cần sản
xuất của từng công đoạn.

Quản lý chất lượng:
Kiểm soát tỉ lệ phế, thứ phẩm chi tiết theo từng
Lệnh sản xuất, Đơn hàng.
Đánh giá và xử lý sản phẩm không phù hợp.
Kết

hợp

với

phân

hệ

Đánh

giá

KPI

(Junsky.HRM) để đánh giá chỉ tiêu KPI của
từng nhân viên.
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Junsky.ERP - Quản lý Gia công
Là phân hệ Quản lý nghiệp vụ gửi hàng ra ngoài gia công. Kiểm soát chặc quy trình gia công ngoài sẽ hạn chế được rủi ro
thất thoát nguyên liệu, kiểm soát tốt công nợ gia công.

Tính năng phân hệ Quản lý gia công tương tự như Quản lý sản xuất.
Ngoài ra, phân hệ này còn có thêm 1 số tính năng riêng:
Quản lý Nguyên liệu đã xuất gửi gia công:
Kiểm soát lượng nguyên liệu gửi gia công theo
từng Lệnh gia công (LGC), từng sản phẩm của
LGC. Có thể chặn không cho xuất nguyên liệu
quá số lượng nguyên liệu theo định mức của
LGC.
Tự động tính toán số lượng nguyên liệu giảm
trừ tương ứng với lượng thành phẩm gia công
đã nhận về.
Kiểm soát nguyên liệu còn dư/tồn đang gửi gia
công, chi tiết theo từng sản phẩm, từng Lệnh
gia công.
Theo dõi công nợ nguyên liệu gia công (nếu
mượn nguyên liệu).
Giá thành của sản phẩm gia công ngoài tính
chính xác: Giá vốn nguyên liệu + chi phí gia
công.
Quản lý công nợ gia công:
Dựa vào lượng sản phẩm đã nhập từ gia công,
tự động áp giá và hạch toán công nợ gia công
phải trả.
Theo dõi hóa đơn gia công, hỗ trợ hóa đơn gia
công gộp (nhiều phiếu nhập sản phẩm gia công
xuất chung 1 hóa đơn)
Tự động hạch toán và quản lý công nợ gia công
(Quản lý công nợ)
Đối chiếu công nợ gia công chi tiết đến từng
Lệnh gia công, từng sản phẩm gia công.
Quản lý hàng mượn/cho mượn:
Ngoài quản lý nghiệp vụ gia công ngoài, phân
hệ này còn kiểm soát công nợ hàng.
Nhập xuất tồn hàng cho mượn
Nhập xuất tồn hàng mượn
Nhập xuất tồn hàng ký gửi
Nhập xuất tồn hàng nhận gia công
Nhập xuất tồn hàng nhận ký gửi
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Junsky.ERP - Quản lý Tài sản cố định
Phân hệ Quản lý tài sản bao gồm 3 phần:
Kế toán Tài sản cố định: Ghi nhận các nghiệp vụ và In
báo cáo liên quan Kế toán TSCĐ.
Mua mới tài sản
Điều chỉnh tăng/giảm
Thanh lý tài sản
Trích khấu hao (tự động)
Các báo cáo tiêu biểu:
Bảng khấu hao tài sản
Thẻ tài sản
Bảng kê tài sản mua mới trong kỳ
Bảng kê tài sản thanh lý trong kỳ
Bảng kê tài sản có khấu hao trong kỳ
Bảng kê tài sản đã hết khấu hao
Quản lý Tài sản cố định: Quản lý chi tiết thông tin và quá trình sử dụng tài sản.
Thông số kỹ thuật
Cảnh báo khi tài sản đến lịch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.
Cảnh báo khi phụ tùng đến hạn cần phải thay thế.
Kiểm soát và cảnh báo khi lượng tồn kho phụ tùng dưới mức dự trữ tối thiểu.
Lịch hẹn bảo trì định kỳ
Lịch thay thế phụ tùng
Lịch sử bảo trì, bảo dưỡng
Lịch sử thay thế phụ tùng.
Lịch sử luân chuyển tài sản.
Quản lý chi phí chờ phân bổ: Thiết lập và tính và theo dõi các khoản chi phí treo 142/242 cần phân bổ tự động.
Các báo cáo tiêu biểu:
Bảng phân bổ chi phí trả trước
Bảng kê các khoản phân bổ phát sinh trong kỳ
Bảng kê các khoản phân bổ có phân bổ trong kỳ
Bảng kê các khoản phân bổ đã phân bổ hết
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Junsky.ERP - Quản lý Nhân sự
Quản lý nhân sự Junsky.HRM cung cấp một giải pháp quản lý đầy đủ tất cả thông tin của nhân viên, từ quá khứ đến hiện tại.
Đồng thời, thực hiện việc tính toán lương thưởng cho nhân viên nhanh chóng, chính xác.
Phần mềm Quản lý nhân sự Junsky.HRM có thể sử dụng độc lập hoặc sử dụng như là một Phân hệ của Hệ thống phần mềm
quản lý doanh nghiệp Junsky.ERP.

Cấu trúc của Junsky.HRM gồm những phân hệ chính như sau:
Quản lý Nhân sự: Quản lý mọi thông tin thay đổi của một nhân viên.
Thông tin nhân viên:
Thông tin nhân viên: Thông tin hồ sơ, lý lịch nhân
viên.
Quá trình hợp đồng: Lưu trữ lịch sử thông tin hợp
đồng lao động đã ký.
Quá trình Lương: Hiển thị chi tiết thông tin những
lần tăng giảm lương và các quy định để tính lương.
Phần mềm căn cứ vào thiết lập của Thiết lập lương
hiện tại để tự động tính lương.
Quá trình phụ cấp: Lịch sử các khoản phụ cấp được
hưởng.
Quá trình thu nhập: Chi tiết lương thực lãnh qua
từng Kỳ lương.
Quá trình biệt lệ: Chi tiết các khoản điều chỉnh
lương, thưởng, phạt qua từng Kỳ lương.
Quá trình bảo hiểm: Quá trình trích nộp BHXHBHYT-BHTN.
Thuế TNCN: Lịch sử tiền thuế TNCN đã trích nộp.
Bằng cấp: Liệt kê chi tiết thông tin các bằng cấp,
chứng chỉ, học vị nhân viên đã đạt được.
Quá trình công tác: Thông tin các vị trí công việc
nhân viên đã từng đảm nhận.
Kinh nghiệm làm việc: Thông tin kinh nghiệm làm
việc ở công ty cũ (cập nhật từ CV)
Thân nhân: Danh sách người thân của nhân viên (cha, mẹ, con, chồng,…). Những thân nhân được tính giảm
trừ gia cảnh cũng được khai báo ở đây.
Thẻ BHYT: Theo dõi thông tin thẻ BHYT
Quá trình nghỉ phép: Thông tin ngày phép qua từng Năm.
Hồ sơ: Có thể nhúng tất cả hồ sơ của nhân viên (.doc, pdf, .Image,…) vào phần mềm, khi cần có thể truy xuất
dễ dàng.

Quản lý Bảo hiểm, thuế TNCN:
Tự động tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, Thuế TNCN theo đúng quy định hiện hành đã thiết lập.
Người dùng có thể tự điều chỉnh biểu thuế TNCN, mức giảm trừ gia cảnh, % các mức tính BH,.. khi nhà nước thay
đổi.
Lập và in các biếu mẫu Bảo hiểm, thuế TNCN theo mẫu quy định mới nhất, tự update khi có mẫu mới.
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Chấm Công: Hỗ trợ chấm công tự động bằng máy điện tử (mã vạch, thẻ từ, vân tay,..) hoặc chấm công thủ công
Phân ca: Phân ca làm việc cho từng nhân viên của từng bộ phận nhằm vụ phục vụ quản lý sản xuất, đồng thời,
phần mềm cũng tận dụng thông tin phân ca để xử lý sắp ca tự động khi xử lý chấm công máy, và đăng ký cơm.
Đăng ký cơm: Đăng ký cơm, tự động tính tiền cơm và trừ vào Phụ cấp tiền cơm.
Chấm công thời gian:
Nhập trực tiếp hoặc Nhận từ file chấm công Excel.
Tự động: Nhận dữ liệu chấm công (giờ vào – giờ ra) và tự động xử lý để ra bảng chấm công.
Chấm công sản phẩm:
Thiết lập bảng giá lương sản phẩm: Hỗ trợ đơn giá theo nấc số lượng, ca làm việc (ca sáng, chiều đêm), giờ làm
việc (giờ ca, tăng ca, chủ nhật,..)
Cập nhật công sản phẩm: Có thể nhập trực tiếp hoặc nhận từ file chấm công Excel.
Quản lý nghỉ phép: Tự động tính toán và theo dõi phép năm.

Quản lý Lương
Thiết lập lương: Thiết lập lương cho từng nhân viên, để phần mềm dựa vào tính lương tự động
Loại lương: Lương sản phẩm hay Lương thời gian
Lương tháng: Mức lương dùng để tính lương thời gian và các khoản phụ cấp theo lương tháng.
Lương cơ bản: Mức lương dùng để trích các khoản bảo hiểm, và các khoản lương/phụ cấp theo lương cơ bản.
Quy định trích bảo hiểm: Có trích bảo hiểm cho nhân viên này hay không.
Và một số quy định khác
Thiết lập phụ cấp: Thiết lập các khoản phụ cấp để phần mềm tự động tính phụ cấp cho nhân viên. Junsky.HRM hỗ trợ
tính tự động hầu hết các khoản phụ cấp thông dụng:
Phụ cấp số tiền cố định.
Phụ cấp theo công (giờ công, ngày công,…): Phụ cấp cơm, xăng,…
Phụ cấp thâm niên
Phụ cấp chuyên cần
Phụ cấp chế độ nữ
Phụ cấp con nhỏ
Biệt lệ: Cập nhật các khoản điều chỉnh tăng giảm lương, thưởng, phạt,…
Tính năng khác:
In báo cáo lương theo mẫu thông dụng và có thể thiết kế lại theo yêu cầu của khách > Phiếu thanh toán lương: Có
thể in mẫu 1/2/4/6 Nhân viên/Trang A4 hoặc gửi Email hàng loạt đến từng nhân viên (gửi riêng).
In bảng lương thanh toán tiền mặt riêng, thanh toán qua ngân hàng riêng.
Phân tích lương: Lương trung bình, so sánh lương qua các kỳ, phân tích biến động lương,…
Tính lương tháng 13, trợ cấp thôi việc tự động.
Tự động hạch toán lương (nếu sử dụng như là một phân hệ của Junsky.ERP)

Đánh giá theo BSC:
BSC (Balanced Scorecard) là phương pháp quản lý hiện đại dựa trên các mục tiêu, theo đó định hướng phát triển của
doanh nghiệp được thể hiện bằng các chỉ tiêu (KPI), các mục tiêu được tổ chức đó xây dựng một cách hài hòa, cân đối
dựa trên các ưu tiên quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp.
Hệ thống này giúp định hướng hành vi của toàn bộ các hệ thống trong công ty – giúp mọi người cùng hướng tới mục tiêu
chung cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và làm cơ sở cho hệ thống quản lý và đánh giá công việc.
Danh sách các chỉ tiêu và tiêu thức đánh giá (KPI) do người dùng tự định nghĩa.
Tự thiết lập Thang đo và quy định thưởng phạt khi chạy đánh giá.
Giá trị một số chỉ tiêu KPI có thể được lấy tự động từ hệ thống Junsky.ERP: Doanh số, bị cảnh báo chậm tiến độ (LSX,
PO, SO,…).
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Junsky.ERP - Kế toán Giá thành
Phân hệ Kế toán giá thành giúp người dùng tính giá thành nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn là tự động. Tính và phân
tích biến động giá thành, cơ cấu chi phí trong giá thành qua các kỳ, từ đó có thể đưa ra các giải pháp cắt giảm chi phí để
giảm giá thành.

Đối tượng tập hợp chi phí giá thành
Đối tượng tập chi phí để tính giá thành là linh hoạt, do
người dùng tự định nghĩa: Sản phẩm, công đoạn, đơn
hàng, hợp đồng,…
Chi phí của đối tượng giá thành nào sẽ được phân
bổ cho những sản phẩm sản xuất trong kỳ của đối
tượng tính giá thành đó.
Chi phí của đối tượng tập hợp chung, sẽ phân bổ
chung cho tất cả sản phẩm sản xuất trong kỳ.
Nếu sử dụng phân hệ Quản lý sản xuất: Nguyên liệu
xuất sản xuất chi tiết đến từng Lệnh sản xuất, từng mã
sản phẩm trong Lệnh sản xuất
Chi phí Nguyên liệu là chi phí trực tiếp, không cần
phân.
Nếu sử dụng phân hệ Quản lý gia công: Chi phí gia
công là chi phí trực tiếp, không phải phân bổ.
Những sản phẩm/công đoạn là gia công ngoài thì sẽ
không nhận phân bổ chi phí sản xuất chung.

Phương pháp phân bổ chi phí
Chi phí đã chỉ định trực tiếp (Nguyên liệu/gia công) thì
không cần phải phân bổ.
Chi phí tập hợp theo từng đối tượng tính giá thành thì
phải phân bổ. Phương pháp phân bổ chi phí có thể là:
Hệ số: Hệ số phân bổ người dùng tự nhập.
Giá định mức: Dùng Đơn giá thành định mức để tính
hệ số phân bổ.
Chi phí nguyên liệu: Dùng chi phí nguyên liệu chính để tính hệ số phân bổ.
Định mức thời gian sản xuất: Dùng định mức thời gian sản xuất để tính hệ số phân bổ.
Có thể thiết lập phương pháp phân bổ khác nhau cho mỗi loại chi phí.

Phương pháp xác định chi phí dở dang
Sản phẩm hoàn thành tương đương: Người dùng thống kê và nhập số lượng thành phẩm và % độ hoàn thành tương
đương (sản phẩm hoàn thiện là 100%)

Phần mềm tính ra số lượng tương đương sản phẩm hoàn thành

Tính được

chi phí dở dang cuối kỳ.
Tự động tính chi chi phí dở dang: Nếu sử dụng phân hệ Quản lý sản xuất, phần mềm kiểm soát lượng nguyên liệu xuất
ra và sản phẩm hoàn thành nhập kho theo từng Lệnh sản xuất.
Tính được số lượng/chi phí nguyên liệu dở dang của từng Lệnh sản xuất
Tính ra chi phí dở dang cuối kỳ (dở dang cuối kỳ có thể chi tiết đến số lượng + giá trị từng mã nguyên liệu, từng lệnh
sản xuất.)
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Giá thành định mức:
Giá thành định mức tính dựa vào Định mức sản xuất:
Chi phí nguyên liệu: Số lượng nguyên liệu định mức x Đơn giá nguyên liệu BQGQ trong kỳ.
Chi phí nhân công: Thời gian sản xuất định mức x đơn giá định mức giờ công.
Chi phí sản xuất chung: Định mức chi phí chung do người dùng tự khai báo.
Giá thành định mức được dùng để xác định tính giá vốn Đơn hàng, làm hệ số để phân bổ chi phí khi tính giá thành.

Giá thành thực tế:
Tính giá thành cho sản phẩm nhập kho theo chi phí thực phát sinh (xem thêm mục Đối tượng tính giá thành và Phương pháp
phân bổ chi phí).
Giá thành hỗn hợp: Áp dụng khi sử dụng phân hệ Quản lý sản xuất, đây là phương pháp tính giá thành chuẩn xác nhất.
Chi phí Nguyên liệu, gia công là Trực tiếp đến từng sản phẩm, không cần phân bổ.
Chi phí chung: Phân bổ cho từng sản phẩm của từng đối tượng tính giá thành
Cấu trúc giá định định mức: Áp dụng khi không sử dụng phân hệ QLSX. Nếu sản phẩm sản xuất ít thay đổi nguyên liệu
(so với định mức) thì sử dụng phương pháp này giá thành tính ra sẽ chuẩn xác.
Chi phí Nguyên liệu: Phân bổ chi phí nguyên liệu theo từng mã nguyên liệu, sản phẩm nào có định mức sử dụng
nguyên liệu đó sẽ được phân bổ.
Chi phí chung: Tương tự phương pháp giá thành hỗn hợp.
Theo Giá định mức: Dùng giá thành định mức làm hệ số phân bổ, tất cả chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ (sau khi trừ
chi phí dở dang cuối kỳ) sẽ được phân bổ cho tất cả sản phẩm nhập kho trong kỳ (cùng Đối tượng tính giá thành).
Giá thành hệ số: Tương tự phương pháp Giá định mức, nhưng hệ số phân bổ là do người dùng tự xây dựng.

Kết chuyển chi phí sản xuất:
Sau khi thiết lập lần đầu, các công đoạn trong quy trình xử lý và tính giá thành là tự động. Người sử dụng chỉ cần nhấn nút
ra lệnh, phần mềm sẽ tự động thực hiện tuần tự, từng bước.
Chạy áp giá nguyên liệu: Để xác định chính xác chi phí nguyên liệu đã xuất sử dụng.
Chạy Tính giá định mức: Nếu có thiết lập.
Chạy tính giá thành thực tế: Theo phương pháp đã khai báo.
Chạy áp giá sản phẩm: Để tính và áp lại giá vốn thành phẩm/bán thành phẩm đã xuất.
Kết chuyển chi phí sản xuất: Tự động tính và hạch toán bút toán kết chuyển chi phí sản xuất (Nợ 154/Có 62x)
Nếu sản phẩm sản xuất qua nhiều công đoạn (BTP), phần mềm tự động tính và áp giá thành cho từng công đoạn, theo
đúng thứ tự công đoạn sản xuất thực tế.

Một số báo cáo tiêu biểu:
Bảng tính giá thành.
Thẻ tính giá thành.
Bảng tính giá thành định mức.
Phân tích biến động giá thành (qua từng Kỳ).
So sánh giá thành (Thực tế – Định mức).
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Junsky.ERP - Kế toán Quản trị
Hệ thống phần mềm Junsky.ERP ngoài việc ứng dụng để làm công cụ quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp, còn
cung cấp đầy đủ báo cáo, sổ sách kế toán theo đúng quy định của Bộ tài chính và Luật kế toán hiện hành. Và cung cấp
thêm nhiều báo cáo phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
Phần mềm Junsky.ERP hỗ trợ cung cấp hai hệ thống báo cáo (Báo cáo kế toán quản trị và Báo cáo kế toán tài chính)
cùng lúc.
Tùy đặc thù của mỗi doanh nghiệp, Junsky.ERP có thể triển khai sử dụng hai hệ thống báo cáo theo 1 trong 3 cách sau:
Hai trong một: Thiết lập để có thể nhập và in cả hai hệ thống báo cáo trong cùng một dữ liệu.
Hai dữ liệu độc lập: Mỗi hệ thống số báo cáo là mở một cơ sở dữ liệu riêng, nhập liệu riêng, không ảnh hưởng gì nhau.
Kế thừa: Mỗi hệ thống số báo cáo là mở một cơ sở dữ liệu riêng. Hàng ngày, chỉ nhập chứng từ vào dữ liệu quản trị.
Cuối tháng, chuyển dữ liệu có chọn lọc qua dữ liệu tài chính (có công cụ làm tự động), rồi chỉnh sửa (thêm/sửa/xóa)
để hoàn chỉnh dữ liệu báo cáo tài chính.
Tính năng chính:
Công cụ chạy kiểm tra, rà soát dữ liệu.
Tính và hạch toán bút toán đánh giá chênh lệch tỉ giá
(công nợ ngoại tệ, tiền ngoại tệ).
Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ tự động.
Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung.
In báo cáo (chi tiết, tổng hợp,…) từng đơn vị (nhà
máy, chi nhánh, cửa hàng), và báo cáo hợp nhất dữ
liệu ngay tức thì mà không cần thao tác xử lý gì thêm
(trừ báo cáo tài chính cần phải xử lý bù trừ một số
khoản mục).
Cung cấp đầy đủ báo cáo theo quy định của BTC và
Thuế. Và rất nhiều báo cáo phân tích dữ liệu hoạt
động kinh doanh.
Một số báo cáo chính:
Sổ sách kế toán:
- Cân đối tài khoản
- Sổ chi tiết tài khoản
- Sổ cái tổng hợp
- Sổ nhật ký: Nhật ký chung, thu chi, mua, bán, …
- Cân đối công nợ
- Cân đối tồn kho
Báo cáo tài chính:
- Kết quả hoạt động kinh doanh.
- Cân đối kế toán
- Lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp & gián tiếp).
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
- …
Báo cáo quản trị:
- Phân tích Kết quả hoạt động kinh doanh
- Phân tích Cân đối kế toán
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- Phân tích Lưu chuyển tiền tệ

+ Ngành hàng, lĩnh vực hoạt động

- Phân tích Các chỉ số tài chính

+ Hợp đồng, dự án, công trình

- Báo cáo kết quả hoạt động kd chi tiết, theo:

+ Đơn vị: Chi nhánh, cửa hàng, nhà máy
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Junsky.ERP - Kế toán Tài chính
Tương tự Kế toán quản trị, ngoài ra, còn bổ sung các báo cáo khai báo thuế hàng tháng, quý:
Tính năng chính:
Tra cứu hóa đơn
Kết xuất bảng kê hóa đơn (mua vào, bán ra) ra HTKK theo mẫu mới nhất.
Kiểm tra Phiếu mua hàng chưa nhận hóa đơn
Kiểm tra Phiếu bán hàng chưa xuất hóa đơn
Báo cáo kê khai thuế:
Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào
Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra
Bảng kê hóa đơn kiêm phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ
Tờ khai thuế GTGT
Báo cáo hoàn thuế:
Bảng kê tình trạng thanh toán hóa đơn Xuất khẩu:
- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất GTGT 0% (03-1_GTGT)
- Bảng kê các hồ sơ xuất khẩu đủ điều kiện hưởng thuế suất GTGT 0%
- Bảng kê các hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ
Bảng kê tình trạng thanh toán hóa đơn mua vào
Xác minh hóa đơn
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