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Lời chào
Công ty CP Công nghệ Phần mềm kế toán VACOM xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng
đã tin tưởng và tạo điều kiện cho VACOM được tiếp xúc, khảo sát và trao đổi về giải pháp mà chúng tôi
cung cấp.
Tài liệu này được xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho Quý khách hàng Giải pháp về Hóa đơn điện tử
bán hàng và cung ứng dịch vụ hoàn toàn mới với nhiều ưu điểm vượt trội so với việc sử dụng hóa đơn
giấy theo phương pháp truyền thống.
Bảng định nghĩa viết tắt trong tài liệu:
Thuật ngữ

Định nghĩa

VACOM

Công ty CP CN Phần mềm kế toán VACOM

CSDL

Cơ sở dữ liệu

VACOM-invoice

Là hệ thống phần mềm Hóa đơn của VACOM

HSM

Hardware Security Module là thiết bị sử dụng để ký điện tử lên các
giao dịch và Hóa đơn GTGT.

USB Token

Là thiết bị ký điện tử cá nhân

NSD

Người sử dụng

OS

Hệ điều hành của thiết bị phần cứng

DN

Doanh nghiệp

KH

Khách hàng

Ghi chú

VACOM information
Name

Công ty CP Công nghệ Phần mềm kế toán VACOM

Address

Starcity 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Phone number

+8446664 2222, 0912 073703

industry

Software Producer

Branch

Chi nhánh Công ty CP Công nghệ Phần mềm kế toán VACOM

Address

HUD Building 159 Dien Bien Phu, 15, Binh Thanh, Ho Chi Minh

Website

http://vacom.com.vn
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Thông tin VACOM
Thành lập ngày 26 tháng 03 năm 2003, VACOM là nhà Sản xuất phần mềm đặc biệt chuyên sâu trong
lĩnh vực phần mềm kế toán, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và kế toán. Với khẩu hiệu GÌN GIỮ SỰ
HÀI LÒNG làm kim chỉ nam cho VACOM xuyên suốt 14 năm qua, VACOM được vinh dự phục vụ hơn
4.000 khách hàng ở khắp các tỉnh thành tại Việt Nam.
Với việc tiên phong trong áp dụng và sản xuất về Phần mềm hóa đơn (VACOM-Invoice), VACOM đã
hoàn thiện giải pháp hóa đơn điện tử, giải pháp về Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
VACOM tự tin là nhà tư vấn và cung cấp giải pháp chuyên sâu về Hóa đơn điện tử uy tín nhất.
Những lý do mà các Khách hàng chọn VACOM cho giải pháp Hóa đơn điện tử của mình:
•

VACOM là đơn vị cung cấp Phần mềm Hóa đơn được Tổng cục thuế Công nhận.

•

VACOM là đơn vị đầu tiên áp dụng thí điểm Hóa đơn điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực
của Cơ quan thuế.

•

VACOM là đơn vị Hoạt động trong lĩnh vực tài chính,kế toán và Hỗ trợ kê khai thuế (Kế toán
dịch vụ, Phần mềm kế toán, Hỗ trợ và tư vấn thuế) 14 năm.

•

VACOM là đơn vị Tư vấn về Giải pháp, Tư vấn về nghiệp vụ hóa đơn. Tiên phong trong lĩnh vực
tư vẫn hỗ trợ và giải đáp thắc mắc liên quan tới Hóa đơn điện tử, Hóa đơn xác thực.

•

VACOM là đơn vị đã cung cấp cho nhiều đơn vị có số lượng xuất hóa đơn hàng ngày lên đến
3.000 hóa đơn (tại các Bệnh viện Tỉnh và Trung Ương, Tập đoàn Phú Thái Group.…)

Các sản phẩm và dịch vụ mà VACOM cung cấp:



Phần mềm kế toán VACOM



Phần mềm Hóa đơn VACOM



Phần mềm Quản lý Thu phí Tòa Nhà, Trường học



Phần mềm Quản lý Nhân sự



Phần mềm Tra cứu thông tin Doanh nghiệp (Web và Mobile Application)



Dịch vụ Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế: Miễn phí



Hỗ trợ về Hóa đơn điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế. Miễn phí

Đặt vấn đề
Trong quá trình cung ứng hàng hóa dịch vụ, từ lâu Hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng đã là
một loại chứng từ không thể thiếu trong quá trình này. Hóa đơn không chỉ chứng minh nguồn gốc xuất
xứ của sản phẩm mà còn ghi nhận hoạt động và nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp.
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Đối với các Doanh nghiệp lớn, những Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối hàng
hóa từ lâu vấn đề lập hóa đơn, quản lý hóa đơn và bảo quản hóa đơn luôn là bài toán lớn và
dường như chưa có lời giải bởi việc sử dụng hóa đơn theo phương pháp truyền thống kéo theo rất
nhiều bất cập trong quá trình bán hàng, cung cấp hóa đơn cho khách hàng. Có thể kể ra đây một vài
nhược điểm của việc sử dụng hóa đơn theo kiểu truyền thống như sau:


Doanh nghiệp phải bỏ ra không gian và chi phí cho việc bảo quản Những hóa đơn CHƢA sử
dụng và đã sử dụng.



Việc phân phối hàng hóa theo kênh cũng có nhiều bất cập khi hóa đơn lại giao trực tiếp cho những
cán bộ không chuyên trách dẫn đến thất thoát và rủi ro cao về Thuế và Quản lý hóa đơn.



Thời gian tổng hợp báo cáo và rà soát việc sử dụng hóa đơn rất khó khăn mất nhiều nhân
lực, vật lực và thời gian.



Rui ro cao về Thuế và vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn.



Hóa đơn dễ dàng bị giả mạo. Điều này gây ra thiệt hại lớn cho DN khi mà khâu kiểm soát hóa
đơn không kịp thời và nhanh chóng.



Chi phí sử dụng lớn ngoài chi phí cho việc đặt in hóa đơn đã cao, còn kéo theo một số các
chi phí vận hành đáng kể khác bao gồm chi phí về nhân sự và thời gian dẫn đến thiếu hiệu quả
tại khâu này sẽ là nhân tố tồn tại dẫn đến việc phân phối hàng hóa thiếu hiệu quả.

Chính vì vậy, VACOM xin giới thiệu tới Quý Khách hàng giải pháp điện tử hóa các chứng từ như Hóa
đơn bán hàng hóa hay chứng từ điều chuyển nội bộ…. Chúng tôi gọi đó là Phần mềm Hóa đơn điện
tử VACOM
Căn cứ Pháp lý Giải pháp Hóa đơn điện tử:


Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh về hoá đơn
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;



Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP;



Thông tƣ số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Hƣớng dẫn về khởi tạo, phát hành và
sử dụng hóa đơn điện tử;
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Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính và sửa đổi bổ sung bởi Thông
Tư số 26/2015/TT-BTC áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơntại Việt Nam.

Phạm vi của Đề xuất giải pháp thay thế Hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.


Xây dựng giải pháp hóa đơn điện tử vào Hoạt động bán hàng của Khách hàng.



Áp dụng Lập hóa đơn điện tử thay cho Hóa đơn GTGT đặt in hoặc phiếu điều chuyển nội bộ hiện nay
đang sử dụng.



Tích hợp hai chiều VACOM-Invoice với các hệ thống phần mềm đang sử dụng của Khách hàng.

Phân tích hiệu quả Đầu tƣ
Để có số liệu đánh giá, chúng tôi đã phân tích dựa trên tập dữ liệu của VACOM với lượng xuất hóa
đơn trung bình là 500 hóa đơn/1 tháng (chi phí đánh giá ở dưới tại thời điểm tháng 06/2016. Quy
mô này ở mức bình thường còn VACOM đã làm cho Tập đoàn Phú Thái Họ sử dụng khoảng 40.000
hóa đơn /1 tháng).
Hóa đơn của VACOM thường xuyên phải chuyển phát nhanh do tính chất công việc không gặp trực tiếp
khách hàng lúc thanh lý và nghiệm thu.
Chi phí đặt in hóa đơn trung bình: 1.200 VNĐ/1 tờ Với số lượng là 500 hóa đơn - 800 VNĐ/1 tờ với số
lượng khoảng 10.000 hóa đơn
Chi phí chuyển phát trung bình cho 1 tờ hóa đơn: Từ 10.000 đến 12.000 VNĐ
Để phục vụ cho việc xử lý > 10.000 hóa đơn/1 tháng, cần 2 nhân viên chuyên trách, chi phí cho 2
nhân viên là 5 triệu VNĐ/1 nhân viên/1 tháng, như vậy chi phí cho 1 tờ hóa đơn/nhân viên là
5.000.000 x 2 / 10.000 = 1.000 VNĐ.
Các chi phí khác phục vụ việc đóng gói, thùng hồ sơ, thuê chỗ lưu trữ, phong bì... trung bình mỗi tờ hóa
đơn sẽ hết khoảng 1 000 VNĐ
Ta có bảng tính chi phí chi tiết cho 1 tờ hóa đơn giấy nhƣ sau:

STT

Chi phí

Giá theo số lƣợng là Giá theo số lƣợng là
500 HĐ/1 tháng
10.000 HĐ/1 tháng
(VND)

1

Đặt in hóa đơn

2

Chuyển phát nhanh

3
4

1.200

800

12.000

10.000

Giá nhân công / 1 tờ hóa đơn

1.000

1.000

Chi phí khác: kẹp gim, lưu trữ, phong bì.

1.000

1.000

15.212

12.812

7.606.000

128.120.000

Tổng chi phí cho 1 hóa đơn
Tổng chi phí hóa đơn theo tháng
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Trừ 50% số hóa đơn Chuyển phát nhanh
Tổng chi phí hóa đơn cả năm

3.000.000

50.000.000

55.272.000

937.440.000

Ngoài ra có một số yếu tố mà VACOM ko tính chi phí nhƣ:
•

Chi chí thông báo phát hành hàng tháng.

•

Chi phí Bảo trì máy in.

•

Chi phí lưu trữ và quản lý hóa đơn.

•

Rủi ro về mất hóa đơn do bảo quản hoặc do Chuyển phát nhanh.

Khi triển khai điện tử, Công ty sẽ chỉ cần 1 nhân viên chuyên trách, do đó chi phí đầu tƣ 1 năm
nhƣ sau:

STT

Chi phí

1

Bản quyền Phần mềm VACOM- Invoice năm
đầu tiên.

2

Chi phí Hóa đơn Số lượng 6.000 / 1 năm

2

Chi phí Hóa đơn Số lượng 120.000 / 1 năm

3

Chi phí nhân công / 1 năm

Giá thành Số lƣợng
6.000 hóa đơn / 1
năm

Giá thành số lƣợng
120.000 hóa đơn / 1
năm

9.800.000

9.800.000

1.500 x 6000 =
9.000.000
500 x 120.000 =
60.000.000
6.000.000

120.000.000

Tổng tiền năm đầu tiên:

24.800.000

189.800.000

Tiết kiệm

30.472.000

747.640.000

Tính theo 1.000 một hóa đơn

Từ năm thứ hai trở đi, số tiền sẽ giảm đi là 7.800.000 cho 1 năm sử dụng vì DN chỉ phải
đóng 2.000.000 một năm tiền bảo trì phần mềm.
Ngoài ra, cho dù doanh nghiệp nằm phân tán, có nhiều chi nhánh khác nhau ở các thành phố khác
nhau hay trong cùng một thành phố, thậm chí có các chi nhánh ở nước ngoài. Giải pháp hóa đơn điện
tử sẽ giúp xoá bỏ các khoảng cách này, qua đó, doanh nghiệp của bạn sẽ còn tiết kiệm được nhiều hơn
nữa chi phí đi lại, thời gian chờ đợi, liên lạc và chi phí luân chuyển chứng từ.
Với việc triển khai hóa đơn điện tử, không những doanh nghiệp nhận được những giá trị hữu hình
nêu trên, mà còn có thể nhận được những giá trị vô hình khác, không thể quy đổi thành tiền được, đó là
giá trị cơ hội khi cung cấp cho khách hàng dịch vụ hiện đại, tiện ích, nhanh chóng, gópphần nâng cao
giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.
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Trên đây là một số đánh giá về lợi ích kinh tế rõ rệt mà Hóa đơn điện tử mang lại. Vậy tại sao, Doanh
nghiệp bạn không triển khai Hóa đơn điện tử ngay hôm nay.

1.Các dự án tƣơng tự và Các sản phẩm đã triển khai:
a)Dự án Hóa đơn điện tử cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái (Phú Thái Group).
•

Sản phẩm triển khai: Phần mềm hóa đơn VACOM
-

•

Desktop Application: C# và SQL Server

Kết nối với Phần mềm ERP của Phú Thái lấy hóa đơn theo Lô (Khoảng từ 1.000 đến 3.000
hóa đơn đối với 1 trung tâm. Phú Thái có 07 trung tâm đổ dữ liệu về hàng ngày) và thực
hiện xuất hóa đơn điện tử ký theo lô.

b)Dự án Hóa đơn điện tử cho Bệnh viện nội tiết trung ƣơng.
•

Sản phẩm triển khai: Phần mềm hóa đơn VACOM
-

Desktop Application: C# và SQL Server

Kết nối với Phần mềm Khám chữa bệnh của Bệnh viện. Thực hiện lấy từng hóa đơn

•

để tạo và lập hóa đơn theo nghiệp vụ phát sinh thanh toán viện phí.
Bệnh viện có 2 cơ sở. Mỗi cơ sở có 10 quầy thanh toán viện phí. Số lượng phát hành

•

hóa đơn hàng ngày khoảng 700 hóa đơn.
c)Dự án Hóa đơn Tự in cho Bệnh viện Tim Hà Nội.


Sản phẩm triển khai: Phần mềm hóa đơn VACOM
-

•

Desktop Application: C# và SQL Server

Kết nối với Phần mềm Khám chữa bệnh của Bệnh viện. Thực hiện lấy từng hóa đơn
để tạo và lập hóa đơn theo nghiệp vụ phát sinh thanh toán viện phí.

•

Bệnh viện có 2 cơ sở. Mỗi cơ sở có 8 quầy thanh toán viện phí. Số lượng phát hành
hóa đơn hàng ngày khoảng 500 hóa đơn.

d)Dự án Các phần mềm tích hợp sử dụng Web application.
•

Phần mềm Quản lý Nhân sự, Công việc và Tiền lương…

•

Phần mềm Quản lý Thu phí tòa nhà, Trường học….

•

Phần mềm Quản lý Bán hàng tích hợp với Phần mềm kế toán VACOM sản phẩm được Xây
dựng và Chỉnh sửa đặc thù theo yêu cầu của Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam.

e)Các Dự án Sử dụng Mobile Application.
•

Phần mềm tra cứu Mã số thuế dành cho Android OS và iOS. Miễn
Phí
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2.Phần mềm hóa đơn VACOM đƣợc Tổng cục thuế công nhận:

Tham khảo thông tin tra cứu theo hình vẽ truy cập tại trang:
http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dmnhain.html
Thông tin tra cứu: Cục thuế TP Hà Nội – Chi cục thuế Q. Ba Đình - 0102236276

Đáp ứng các Quy định của Pháp luật đối với Phần mềm
Phần mềm hóa đơn VACOM (VACOM E-Invoice) được thiết kế đáp ứng yêu cầu theo Nghị định số
51/2010/NĐCP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung
ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 51/2010/NĐCP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài
chính và sửa đổi bổ sung bởi Thông Tư số 26/2015/TT-BTC áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sử
dụng hóa đơn tại Việt Nam. Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Hướng dẫn về khởi tạo,
phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
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Mô hình triển khai Phần mềm Hóa đơn VACOM
Dưới đây, VACOM sẽ đề xuất mô hình áp dụng Hóa đơn điện tử vào hoạt động bán hàng, khởi tạo hóa
đơn và Quản lý hóa đơn của Quý khách hàng.
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Phần mềm VACOM E-Invoice đáp ứng 3 loại hóa đơn:
1. Hóa đơn tự tin;
2. Hóa đơn điện tử;
3. Hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế (Hóa đơn xác thực).
Hóa đơn xác thực là một loại hóa đơn mới mà VACOM hiện nay đang áp dụng. Hóa đơn này chỉnh là
hóa đơn điện tử được gắn mã xác thực của Cơ quan thuế. Tuy nhiên, hiện nay hình thức này vẫn
đang trong giai đoạn thử nghiệm và VACOM là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng. Ngoài ra,
VACOM cũng là đơn vị đầu tiên sử dụng Phần mềm LHD để xuất hóa đơn điện tử liên kết với Cơ
quan thuế cấp xác thực.
Phần mềm Hóa đơn VACOM cho phép Ngƣời sử dụng có thể áp dụng hai hình thức ký điện tử
lên Hóa đơn điện tử:
•

Hình thức ký điện tử phân tán: Hình thức này là hình thức phổ biến Chữ ký điện tử sẽ do
người lập hóa đơn quản lý và khi lập hóa đơn NSD cần phải cắm thiết bị ký điện tử vào
để lập hóa đơn.

•

Hình thức ký điện tử tập trung: Hình thứ này chữ ký điện tử được đặt tại server chính.
Các user sẽ được phân quyền cho phép ký điện tử. Người lập hóa đơn không cần phải
cắm thiết bị vào máy lập hóa đơn.
MÔ HÌNH KÝ ĐIỆN TỬ TẬP TRUNG
Client

Server

Một số tính năng riêng có của VACOM-Invoice phù hợp với quy định hiện hành:
-

VACOM E-Invoice cho phép Người mua cùng ký điện tử vào hóa đơn GTGT phù hợp theo quy
định tại điểm e điều 6 của Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
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-

VACOM E-Invoice hỗ trợ đầy đủ các biên bản điện tử và cho phép người mua ký điện tử vào
biên bản Xử lý đối với hóa đơn đã lập phù hợp theo quy định tại điều 9 của thông tư số
32/2011/TT-BTC.
VACOM tuyên bố đáp ứng các yêu cầu về Phần mềm nhƣ sau:
a.Thông tin về Phần mềm:
•

Desktop hoặc Web Applicatinon

•

Mô hình 3 lớp (Presentation Layers, Business Logic Layers, và Data Access Layers)

•

Ngôn ngữ lập trình: C# .NET

•

Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2008 trở lên.

b.Chức năng Quản trị
•

Người sử dụng có thể dễ dàng thay đổi các thông tin về Doanh nghiệp của mình.

•

Người quản trị có thể phân quyền chức năng ký điện tử đến từng người sử dụng (áp
dụng đối với mô hình ký điện tử tập trung) hay Mỗi người sử dụng đều phải đăng ký
chữ ký số mà mình sử dụng (áp dụng đối với mô hình ký điện tử phân tán.)

c.Chức năng Lập và Phát hành hóa đơn.
•

Đảm bảo Nghiệp vụ Lập Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn GTGT theo quy định của pháp luật
và phù hợp với quy trình bán hàng thực tế của Khách hàng.

•

Đảm báo các bản thể hiện của các giao dịch điện tử được chỉnh sửa dễ dàng và phù hợp
với các bản viết tay tương tự như hiện nay của Khách hàng.

•

Đảm bảo rằng các Giao dịch điện tử được lập và Nhập vào hệ thống Sổ cái, báo cáo khi
và chỉ khi được ký điện tử các giao dịch đó mới được ghi nhận và Hệ thống Sổ cái.

d.Đáp ứng yêu cầu các phƣơng thức truy xuất và cung cấp hóa đơn cho KH.
•

Cung cấp cho các bên liên quan có nhu cầu lấy Hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng
và an toàn. Thông qua Web, Email và SMS…

•

Hiện nay, VACOM đã triển khai hai hình thức cung cấp hóa đơn là Web và Email. Đối với
phương thức Web NSD có 2 cách để có thể lấy hóa đơn điện tử.
-

Khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống tra cứu hóa đơn tìm kiếm, In hoặc
tải Hóa đơn về máy tính. Tất nhiên là hệ thống chỉ cho phép thực hiện trên
những hóa đơn mà Khách hàng xuất cho đối tác của mình.

-

Hoặc Khách hàng có thể truy cập vào hệ thống xác thực hóa đơn để in và tải
hóa đơn về. Điều kiện để KH có thể thực hiện được là phải có mã số bảo mật
của hóa đơn. Phương thức này KH chỉ có thể xem, in và tải hóa đơn về từng
hóa đơn.

MÔ HÌNH CUNG CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG
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e.Đáp ứng yêu cầu về vận hành chƣơng trình.
•

Hệ thống phải cung cấp chức năng giao diện để truyền dữ liệu với các hệ thống
bán hàng của Doanh nghiệp.

•

Mỗi người được ủy quyền sẽ có một tên đăng nhập và mật khẩu đểtruy cập vào hệ
thống. Hệ thống không nên cho phép truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin trừ
khi nó được yêu cầu của pháp luật.

PHƢƠNG THỨC LẬP HÓA ĐƠN KẾT NỐI VỚI CÁC PHẦN MỀM TẠI DOANH NGHIỆP
01/01/2017
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Danh mục Nghiệp vụ trong chƣơng trình

STT

Nội dung

1

Một số chức năng Hỗ trợ về Phát hành Hóa đơn

Ghi Chú

- Hỗ trợ Mẫu Quyết định áp dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện thử
- Hỗ trợ tạo mẫu hóa đơn.
2

Quản trị hệ thống
- Người sử dụng
- Tạo Nhóm Quyền
- Chức năng Quên mật khẩu
- Đăng ký Chữ ký số tham gia hệ thống.

3

Quản lý Hóa đơn
- Thông báo phát hành hóa đơn:
- Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn
- Báo cáo tình hình in hóa đơn chuyển đổi.

4

Danh mục
- Danh mục Loại Hóa đơn
- Danh mục Khách hàng
- Danh mục Sản phẩm - Dịch vụ
- Danh mục Đơn vị tính
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- Danh mục tiền tệ
- Danh mục biểu thuế
5

Nghiệp Vụ
- Hóa đơn Giá trị Gia tăng
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
- Lập Hóa đơn điện tử từ Số đơn hàng
(Giao diện này là giao diện phát sinh để lấy từng Hóa đơn)

6

Báo cáo mở rộng
- Bảng kê Hóa đơn bán ra nhóm theo Mẫu số, Số serial
- Bảng kê hóa đơn GTGT theo đơn hàng
- Nhật ký hoạt động Phần mềm

7

Khai thác hóa đơn
- Đăng ký tài khoản
- Duyệt tài khoản đăng ký
- Tìm kiếm hóa đơn và Tải hóa đơn

Một số hình ảnh về Phần mềm hóa đơn VACOM
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1.Một số Giao diện Phần mềm trên Desktop Application
Màn hình chính:

Giao diện Khởi tạo hóa đơn

Bản thể hiện Hóa đơn điện tử
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2.Một số Giao diện Phần mềm hóa đơn Thực thi trên Web Application
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Giao Diện Hóa đơn điện tử

Lập mới hóa đơn
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In Hóa đơn

Danh sách Một số Khách hàng sử dụng Phần mềm hóa đơn VACOM:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tên khách hàng
Bệnh viện xây dựng
Bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông
Bệnh viện nội tiết Trung Ương
Bệnh viện đa khoa Yên Mô
Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn
Bệnh viện đa khoa thành phố Tam Điệp
Bệnh viện lao và bệnh phổi Ninh Bình
Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ
Bệnh viện Tim Hà Nội
Bệnh viện mắt Hà Đông
Viện sốt rét - ký sinh trùng - công trùng trung
ương
Bệnh viện đa khoa Tỉnh Nam Định
Bệnh viện Sản Nhi Nình Bình
Bệnh viện tâm thần Ninh Bình
Bệnh viện mắt tỉnh Ninh Bình
Bệnh viện đa khoa Lục Nam
Bệnh viện đa khoa Phụ Dực
Bệnh viện phục hồi chức năng
Bệnh viện Tuệ Tĩnh
Bệnh viện Lao phổi Bắc Giang
Công ty CP Việt Trung Thịnh Hoàng
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Tỉnh

Loại HĐ

Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Ninh Bình
Ninh Bình
Ninh Bình
Ninh Bình
Thái Bình
Hà Nội
Hà Nội

Tự in
Tự in
Tự in
Tự in
Tự in
Tự in
Tự in
Tự in
Tự in
Tự in

Hà Nội
Nam Định
Ninh Bình
Ninh Bình
Ninh Bình
Bắc Giang
Ninh Bình
Bắc Giang
Hà Nội
Bắc Giang
Quảng Ninh

Tự in
Tự in
Tự in
Tự in
Tự in
Tự in
Tự in
Tự in
Tự in
Điện tử
Điện tử

Trang 18 / 19

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp
Vinasmart
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Thái
Bênh viện lão khoa Trung ương
Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái
CÔNG TY TNHH KVC LOGISTICS &
TRADING
Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại
Nhật Lam
Công Ty Cổ Phần Thú Y Xanh
Công ty Cổ Phần Dược phẩm Xanh Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Medion Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Green Biovet Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Thú Y Xanh Việt Nam
Công ty TNHH thương mại và vận tải Dũng
Cường
Công ty Đức Duy Hải Phòng
Trung Tâm Phòng Chống HIV/AIDS N.B
Công ty CP Môi trường và thiết bị giáo dục Việt
Nam
Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hải Quốc
Tế
Công ty CP đầu tư sản xuất Đại Dương
Công ty TNHH Ngọc Sơn
Phòng Khám Đa Khoa DR.Bình_TELECLINIC
– CN Cty TNHH Giải pháp E2E
CÔNG TY TNHH SEOGWANG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG XIÊN NƯỚNG SWEET STREET CÀ PHÊ
Cn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Cty Cổ Phần
Thú Y Xanh Việt Nam
Công ty CP Thương mại Thú Y Xanh Việt
Nam- CN Nha Trang
Công ty CP Thương mại dược phẩm Xanh Việt
Nam
Công ty CP Nguồn lực Cộng Đồng
Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình

Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hà Nội
Hải Phòng

Điện tử
Điện tử
Điện tử
Điện tử

Hà Nội

Điện tử

Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội

Điện tử
Điện tử
Điện tử
Điện tử
Điện tử
Điện tử

Hải Phòng
Hải Phòng
Ninh Bình

Điện tử
Điện tử
Điện tử

Hà Nội

Điện tử

Hải Phòng
Hà Nội
Ninh Bình

Điện tử
Điện tử
Điện tử

Hà Nội
Đồng Nai

Điện tử
Điện tử

HCM

Điện tử

HCM

Điện tử

Khánh Hòa

Điện tử

HCM
HCM
Ninh Bình

Điện tử
Điện tử
Tự in

Trên đây là một số thông tin cơ bản về giải pháp Hóa đơn điện tử do VACOM đang cung cấp.
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.
Phòn Kinh doanh VACOM
http://vacom.com.vn
Mobile: 0912 073 703
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