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LỜI GIỚI THIỆU
------o0o----SimSoft là phần mềm kế toán hướng tới đơn giản hoá toàn bộ quy trình xử lý tác nghiệp của bộ
phận kế toán – tài chính trong doanh nghiệp. Đặc trưng nổi bật SimSoft là tối ưu hoá nguồn dữ liệu và
hệ thống, hỗ trợ hoàn toàn các quy trình xử lý và hạn chế tới mức thấp nhất việc ghi chép - nhưng vẫn
đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu thông tin.
SimSoft chỉ có một màn hình nhập liệu duy nhất cho tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Một
mặt giúp cho kế toán viên và người sử dụng không phải mất nhiều công sức để làm quen và sử dụng
chương trình, mặt khác SimSoft hướng tới tối ưu các vấn đề về xử lý tương tác và giao diện giữa
chương trình và người sử dụng.
Với những đặc điểm riêng biệt như vậy, hi vọng rằng Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Kế
toán SimSoft (i) này sẽ giúp cho kế toán viên, người sử dụng và những ai quan tâm đến SimSoft tiếp
cận và làm việc với chương trình một cách thuận tiện, nhanh chóng.
Ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, tập trung vào đặc trưng và các thao tác thực hiện với SimSoft là mục
tiêu của tài liệu này. Ở phần cuối tài liệu hướng dẫn là Mục hỏi đáp thắc mắc về SimSoft do chính
người sử dụng biên soạn. DaMi luôn mong nhận được ngày càng nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để
SimSoft không ngừng hoàn thiện và gần gũi với người sử dụng hơn.
Mỗi ý kiến đóng góp của khách hàng là một kinh nghiệm đối với DaMi
Mọi thắc mắc và vấn đề cần trao đổi xin gửi về:
Phòng Kỹ Thuật – Công ty TNHH Phần mềm DaMi.
 24/3B Cây Trâm, P.8, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
 (08) 39871787, (08) 54272091~3, (08) 35899120 - 0913 111 616
 sales@damivn.com

http://www.damivn.com dami1080@gmail.com

 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
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GIẢI THÍCH KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ TRONG TÀI LIỆU
Ý nghĩa

Kiểu chữ

 Chú ý

Các thông tin cần chú ý. NSD phải đặc biệt lưu ý đến phần này.

<Yes>

NSD chọn nút

CCDC

Công cụ dụng cụ

Click

Nhấp chuột

CPTT

Chi phí trả trước

CSDL

Cơ sở dữ liệu

DAMI

Công Ty TNHH Phần Mềm DaMi

DN

Doanh nghiệp

GTGT

Giá trị gia tăng

NSD

Người sử dụng

TK

Tài khoản

TSCĐ

Tài sản cố định

trên cửa sổ

Vào menu Xử lý\Xử lý dữ liệu Vào menu Xử lý chọn mục Xử lý dữ liệu
VD

Ví dụ

VTHH

Vật tư - Hàng hóa

BẢNG KÊ PHÍM TẮT TRONG SIMSOFT
Ý nghĩa

STT

Kiểu chữ

1

F1

Xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình

2

F3

Tìm kiếm dữ liệu

3

F9

Xử lý dữ liệu

4

Ctrl + G

Vào danh mục Chứng từ gốc

5

Ctrl + F1

Vào danh mục Tài khoản kế toán

6

Ctrl + F2

Vào danh mục các Loại chứng từ gốc

7

Ctrl + F3

Vào danh mục Khách hàng

8

Ctrl + F4

Vào danh mục tất cả Vật tư - hàng hóa

9

Ctrl + F5

Vào danh mục Nhóm Vật tư - hàng hóa

10

Ctrl + F6

Vào danh mục Đơn vị tính

11

Ctrl + F7

Vào danh mục Kho hàng

12

Ctrl + F8

Vào danh mục Khu vực

13

Ctrl + F9

Vào danh mục Yếu tố chi phí

 Ngoài ra, tại các màn hình, khi NSD nhấn phím Alt

sẽ xuất hiện các ký tự được gạch chân trong tên của các chức năng. Để thực hiện
chức năng nào, NSD nhấn phím Alt + Phím ký tự được gạch chân trong tên của chức năng đó.

 Ví dụ: Tại màn hình Danh mục Tài khoản, NSD sẽ xuất hiện các ký tự được gạch chân. Để thêm mới tài khoản, NSD nhấn tổ hợp phím
Alt + M (vì ký tự “M” trong nút

được gạch chân).

Trang 5

“Chuyên Sâu Tạo Nên Sự Khác Biệt”

DaMi SimSoft 7.1

Phần I : CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ BAN ĐẦU
1. Cài đặt SimSoft
Để phát huy sức mạnh của SimSoft yêu cầu thiết bị như sau:
o Máy tính: Bộ vi xử lý Pentium IV hoặc cao hơn
o Bộ nhớ trong (RAM): 256MB trở lên.
o Đĩa cứng: 1GB trống hoặc nhiều hơn
o Hệ điều hành: Windows, Windows Vista, Windows 7 hoặc Windows Server 2003, Windows
Server 2008.
o Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc cao hơn.
o Môi trường mạng: LAN hoặc INTRANET
o Ổ đọc đĩa CD-ROM hoặc DVD
o Thiết bị khác: Sound card, loa (nếu có để xem phim hướng dẫn)
o Máy in: Khổ A4

Chú ý: NSD xem thêm chi tiết tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm SimSoft.
2. Khởi động SimSoft
Sau khi cài đặt thành công SimSoft, biểu
tượng DaMi SimSoft 7.1 của chương trình
xuất hiện trên màn hình Desktop và trong
Start\Program\DaMi SimSoft 7.1.
Trước khi làm việc với SimSoft, NSD
phải đăng nhập bằng tên và mật khẩu của
mình. Tài khoản người quản trị hệ thống
(Administrator) ngầm định ban đầu là
ADMIN với mật khẩu trống.
Sau khi đăng nhập thành công, NSD có
thể thay đổi mật khẩu theo tùy ý.

Chú

ý: Nếu đăng nhập không thành
công NSD kiểm tra lại phím Caps Lock
hoặc bộ gõ Tiếng Việt.

3. Cơ chế làm việc của SimSoft
Giống như một cỗ máy, SimSoft được xây dựng bởi các phân hệ có mối quan hệ chặt chẽ. Mỗi
phân hệ “chuyên trách” về một chức năng xử lý riêng. Nguồn “nguyên liệu” thông tin đầu vào và
thông tin đã được xử lý được lưu trữ trong các bảng cơ sở dữ liệu (CSDL) có cấu trúc và quan hệ. Điều
này tạo nên sự khác biệt cơ bản giữa SimSoft so với các chương trình xử lý dữ liệu truyền thống. Mỗi
hệ thống dữ liệu có cấu trúc và quan hệ được lưu trữ trong tập tin CSDL, trong thư mục …
SimSoft\Data\<*.ddf> (Tên của tập tin CSDL là tên kỳ hạch toán, VD: tập tin CSDL Tháng 1/2011 là
“T01_2011.ddf”).
Ngoài các quy tắc kiểm tra dữ liệu ngay tại thời điểm cập nhập (như thông tin trùng, thiếu, sai kiểu
dữ liệu…), SimSoft còn được trang bị công cụ kiểm tra và phát hiện lỗi tự động. Các lỗi này thường
rất phức tạp và khó phát hiện như TK tổng hợp không được hạch toán chi tiết, số dư của TK mất
cân đối… Trong quá trình xử lý, SimSoft cũng tạo ra hệ thống tập tin tạm thời. VD: Thông tin về phiên
làm việc cuối cùng, thông tin về kết quả xử lý tự động, tập tin xuất tự động và dự phòng…
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4. Chuẩn bị số liệu các danh mục và khai báo số dư đầu kỳ
Chuẩn bị số liệu là công việc ban đầu cần thiết để ứng dụng SimSoft. Đây cũng là một nội dung
quan trọng trong quá trình tổ chức công tác kế toán bằng máy vi tính.
Điều kiện quan trọng là số liệu kế toán phải chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy. Số liệu chuẩn bị
bao gồm: Danh mục các đối tượng (tài khoản) chi tiết, số dư các TK tại thời điểm chuyển sang ứng
dụng Phần mềm Kế toán SimSoft. Ngoài ra còn một số danh mục khác cũng không kém phần quan
trọng : DM khách hàng, DM Vật tư hàng hoá, DM kho hàng, DM đơn vị tính, DM tài sản cố định,…
Không những thế, hệ thống thông tin (bao gồm cả con người) phải thuận tiện cho việc tổ chức
thông tin. Kế toán bằng máy vi tính khác với kế toán thủ công ở chỗ mỗi đối tượng cần được cấp
mã – là cơ sở để máy tính hiểu và thi hành các công việc theo yêu cầu NSD. Khi chuyển từ công tác kế
toán thủ công sang làm bằng máy vi tính, kế toán viên bắt buộc phải làm quen và sử dụng thành thạo
máy vi tính cũng như nắm vững các kiến thức cơ bản về tin học.
Để khai báo số dư đầu kỳ, NSD thay đổi kỳ hạch toán chọn tháng muốn khai báo số dư (thường là
tháng 1 ). Các bảng danh mục khai báo số dư bao gồm:
Số dư Tài khoản: vào menu Danh mục\Danh mục tài
khoản kế toán hoặc trên thanh công cụ chọn
,
NSD chỉ khai báo tài khoản chi tiết và không khai báo
tài khoản tổng hợp vào cột Số dư ĐK Nợ VNĐ, Số dư
ĐK Có VNĐ, Số dư ĐK Nợ USD và Số dư ĐK Có
USD (VD: tài khoản Tiền mặt xem cách khai báo hình
bên).
Số dư công nợ Khách hàng: vào menu Danh mục\Bảng tổng hợp công nợ hoặc trên thanh
công cụ chọn
, NSD khai báo thông tin theo mã Khách hàng và Tài khoản công nợ tương
ứng vào cột Số dư ĐK Nợ VNĐ, Số dư ĐK Có VNĐ, Số dư ĐK Nợ USD và Số dư ĐK Có
USD.
Số dư tồn kho VTHH: vào menu Danh mục\Bảng tổng hợp nhập/xuất/tồn VTHH hoặc trên
thanh công cụ chọn
, NSD khai báo thông tin theo mã VTHH và mã Kho vào cột SL Tồn
ĐK và cột GT Tồn ĐK VNĐ.
Số dư chi phí dở dang Công trình: vào menu Danh mục\Danh mục công trình xây dựng,
NSD khai báo thông tin theo mã công trình vào cột DD Đầu kỳ.

Chú ý:

o SimSoft không yêu cầu NSD bắt buộc khai báo số dư đầu kỳ trước khi sử dụng phần mềm.
o Trước khi tính giá thành sản xuất và giá thành công trình, SimSoft yêu cầu NSD khai báo
thông tin số dư đầu kỳ (nếu có).
o Khi khai báo số dư Tài khoản, NSD thực hiện xử lý dữ liệu (nhấm F9) để kiểm tra việc khai
báo có đúng hay không. Nếu sai kiểm tra tổng Số dư ĐK Nợ VNĐ có bằng tổng Số dư ĐK
Có VNĐ.
*
*

*
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Phần II : LÀM VIỆC VỚI SIMSOFT
I - KHAI BÁO THAM SỐ HỆ THỐNG
Ý nghĩa - Chức năng của việc khai báo thông số Hệ thống:
- Quản lý các thông tin ban đầu phục vụ cho quá trình xử lý dữ liệu và lập báo cáo; quản lý
các tham số hệ thống (VD: Tên, địa chỉ, Mã số thuế của đơn vị, thông tin kỳ hạch toán… sẽ được dùng
để in trên các báo cáo).
- Quản lý và kiểm soát luồng dữ liệu vào/ra, duy trì tình trạng hoạt động của hệ thống và dữ
liệu một cách an toàn thông qua cơ chế kiểm tra, sao lưu và phân quyền cập nhật dữ liệu.
1. Cài đặt thông số kỳ hạch toán (Alt_H_2)
Vào menu Hệ thống\Cài đặt thông số kỳ hạch toán.

Các thông số quản lý bao gồm :
- Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế sẽ được in ra trên các báo cáo
- Kỳ hạch toán: Là thời gian (tháng, quý, năm) mà kế toán sẵn sàng cho phiên làm việc hiện tại.
Căn cứ thông tin này, SimSoft sẽ tự động xác định tháng năm ghi sổ trên màn hình nhập liệu và tổng
hợp báo cáo.
- TK công nợ, TK bù trừ số dư, TK doanh số, TK chênh lệch tỷ giá, TK giá vốn, TK thuế.
- Ngoài Hệ thống Tài khoản Thống nhất do Bộ Tài chính ban hành, mỗi DN còn có nhu cầu quản
lý mã hóa các đối tượng với tính chất và mức độ khác nhau. SimSoft cho phép khai báo hệ thống các
TK này và quản lý như là các đối tượng quy ước, mặc định cho việc xử lý thông tin và tổng hợp số
Trang 8

“Chuyên Sâu Tạo Nên Sự Khác Biệt”

DaMi SimSoft 7.1

liệu. Điều này cũng cho thấy khả năng thích ứng và phù hợp của SimSoft với tình hình quản lý cụ thể
của từng đơn vị cũng như những thay đổi thường xuyên của Chế độ kế toán nước ta hiện nay.
- Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ khai báo các
tham số khác :
 Tự động xuất kho khi bán hàng.
 Cấm xuất kho khi không đủ hàng.
 In chứng từ ngay sau khi nhập. ( Nếu mục
này được chọn sau mỗi lần nhập một chứng
từ, SimSoft sẽ hỏi NSD có in ngay chứng từ
đó hay không. )
 Tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng.
 Tính giá thành công trình xây dựng.
 Cho phép theo dõi công nợ theo hoá đơn.
 Loại tiền và tỷ giá hạch toán.



Trước mỗi phiên làm việc, NSD phải kiểm tra hệ
thống đang hoạt động đối với kỳ hạch toán nào.



Thông tin kỳ hạch toán được hiển thị trên thanh
trạng của SimSoft. Để thay đổi nhanh kỳ hạch toán,
có thể nhắp đúp (Double Click) vào vùng này. (Hình
minh họa)



Trước khi thực hiện một công việc liên quan đến
hệ thống (như xử lý dữ liệu, sao lưu/ phục hồi dữ liệu,
khóa sổ chuyển sang kỳ hạch toán mới…) phải đảm
bảo rằng chỉ có một máy đang làm việc trên cơ sở dữ
liệu đó)

2. Cấp quyền và bảo mật (Alt_H_5)
- Quá trình xử lý thông tin
bằng máy vi tính một cách
chính xác, kịp thời luôn yêu
cầu khả năng an toàn và bảo
mật dữ liệu. SimSoft cung cấp
cho nhà quản trị hệ thống
quyền kiểm soát toàn bộ hoạt
động của nhân viên.
- Phân quyền được thực hiện
thông qua việc phân chia công
việc thực hiện cho từng người,
cụ thể tới từng thao tác, hành
động của NSD đối với cơ sở dữ
liệu. Đây là một trong các chức
năng quan trọng của SimSoft,
thể hiện tính khoa học trong
việc tổ chức, phân công công
việc của người quản lý đối với tập thể cũng như tạo cảm giác an toàn cho NSD.
- Để cấp quyền cho người dùng : <Hệ thống>  di chuyển đến mục <Cấp quyền>  <Cấp quyền
thực hiện chức năng trên Menu chính>. Bên trái chọn người sẽ được cấp quyền (VD chọn
KeToanKho), bên phải sẽ đánh dấu Check vào những mục mà user đó được quyền, ngược lại  user
đó không được mở Report đó hoặc không mở được chức năng đó.
3. Sao lưu dữ liệu (Alt_H_A)
Cùng với các tính năng an toàn về bảo mật thông tin, SimSoft còn cung cấp cho NSD công cụ bảo vệ
dữ liệu trống lại sự xâm nhập trái phép, sự phá hoại của virus, hỏng hóc hoặc những thay đổi ngoài ý
muốn. Với cơ chế sao lưu dự phòng, NSD hoàn toàn có thể yên tâm về số liệu sau mỗi phiên làm việc.
Để sao lưu dữ liệu thực hiện như sau : <Hệ Thống>  di chuyển đến mục <Sao lưu dữ liệu> 
chọn “Yes” để sao lưu dữ liệu, ngược lại chọn “No”.

Chú ý: Trước khi thực hiện tính năng này thì NSD phải thực hiện việc đóng Phần mềm SimSoft
trên tất cả các máy và các cửa sổ đã mở của SimSoft và đảm bảo rằng chỉ có duy nhất 1 máy mở
SimSoft hoặc 1 cửa sổ của SimSoft được mở. Ngược lại, quá trình thực hiện tính năng này không
thành công.
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4. Phục hồi dữ liệu đã sao lưu (Alt_H_D)
Cùng với các tính năng sao lưu dữ liệu, SimSoft còn cung cấp cho NSD tính năng phục hồi dữ liệu
nhằm trống lại sự xâm nhập trái phép, sự phá hoại của virus, hỏng hóc hoặc những thay đổi ngoài ý
muốn. Dựa vào việc thực hiện sao lưu dự phòng trước đó (gần nhất), NSD thực hiện tính năng này thì
dữ liệu sao lưu sẽ được phục hồi.
Để phục hồi dữ dữ liệu đã sao lưu thực hiện như sau : <Hệ Thống>  di chuyển đến mục <Phục
hồi dữ liệu đã sao lưu>  chọn “Yes” để sao lưu dữ liệu, ngược lại chọn “No”.

Chú ý: Trước khi thực hiện tính năng này thì NSD phải thực hiện việc đóng Phần mềm SimSoft
trên tất cả các máy và các cửa sổ đã mở của SimSoft và đảm bảo rằng chỉ có duy nhất 1 máy mở
SimSoft hoặc 1 cửa sổ của SimSoft được mở. Ngược lại, quá trình thực hiện tính năng này không
thành công.

5. Cài đặt thêm người dùng (Alt_H_7)
Nếu công ty có nhiều nhân viên kế toán,
mỗi người đảm nhận một chức năng, nhiệm vụ
riêng và họ tự chịu trách nhiệm về những số liệu
mà mình làm. Để làm được việc này thì phải cấp
cho họ một <Account> gọi là tên người dùng.
<Hệ thống>  <Cài đặt người dùng> .
NSD nhấn nút
để thêm người
dùng mới, nút
để xóa người dùng
không và sau khi chọn tên nhóm xong NSD chọn
nút
để thiết lập thành công.

6. Bảo trì hệ thống (Alt_H_5)
 Ngoài tính năng sao lưu và phục hồi
cơ sở dữ liệu, SimSoft còn có khả năng tự bảo dưỡng cho nguồn dữ liệu hoạt động được tốt nhất.
Khi thực hiện bảo trì hệ thống, SimSoft lần lượt kiểm tra các lỗi.
 Để thực hiện chức năng bảo trì hệ thống : <Hệ thống> di chuyển đến mục <Bảo trì hệ
thống>. Đối với các lỗi hạch toán, thông qua công cụ xử lý dữ liệu (F9), xuất ra kết quả kiểm tra
cho NSD.
7. Khóa/Mở khoá dữ liệu (Alt_H_L/M)
Cũng giống như mở sổ kế toán để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một kỳ kế toán,
SimSoft cho phép NSD mở/khóa sổ kế toán để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Khi thực hiện
công tác kế toán thủ công việc này được xem là mất nhiều công sức nhất. Hơn nữa sau khi khóa sổ, mọi
sửa chữa sai sót trở nên ít có khả năng thực hiện hơn. Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán
SimSoft là khả năng sửa chữa và cập nhật lại dữ liệu bất cứ thời điểm nào, đảm bảo nguyên tắc sửa sổ
kế toán theo đúng Quy định của Bộ Tài chính. Số liệu sửa chữa được cập nhật tức thời. Việc đồng bộ
dữ liệu giữa các kỳ được hỗ trợ hoàn toàn tự động, dễ thực hiện bởi Công cụ chuyển số dư.
Các bước thực hiện công việc khóa/mở sổ dữ liệu: <Hệ thống> di chuyển đến mục <Khoá dữ
liệu>/<Mở khoá dữ liệu>. Sau khi khoá dữ liệu thì người dùng chỉ xem được các báo cáo, cón các
chức năng như : Xử lý
 Không phải bất cứ ai cũng có thể khóa/mở sổ kế toán tùy ý. Chức năng này chỉ được thực hiện bởi
dữ liệu, Xử lý báo cáo
người có thẩm quyền, nhằm kiểm soát dữ liệu
tài chính, bảo trì hệ
 Mặc dù SimSoft cho phép tại một thời điểm, kế toán có thể xử lý dữ liệu của nhiều kỳ hạch tóan,
thống, nhập chứng từ
song điều này không được khuyến khích. DaMi khuyến nghị nên bắt đầu tuần tự các công việc theo
trình tự thời gian.
không sử dụng được.
 Nếu dòng chữ bị mờ thì chức năng này đã được sử dụng trước đó. (VD: Mở khóa bị mờ thì chức
Muốn các Menu trên
năng này đã được thực hiện trước đó và NSD chỉ được thực hiện chức năng Khóa dữ liệu).
sử dụng được người
dùng phải thực hiện Mở khóa dữ liệu.
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8. Chép bản sao ra ổ đĩa di động USB (Alt_H_B)
Ngoài chức năng sao lưu/phục hồi dữ liệu để bảo toàn dữ liệu, chương trình SimSoft còn trang bị
thêm cho người dùng chức năng chép bản sao dữ liệu ra ổ đĩa di động để tiện trong quá trình lưu trữ
(vào menu <Hệ thống>  di chuyển đến mục < Chép bản sao ra ổ đĩa di động USB >).

Chú ý: Để thực hiện tiện ích này trước tiên người dùng phải gắn ổ đĩa USB vào máy vi tính.
9. Lấy bản sao từ đĩa di động USB vào … (Alt_H_C)
Khi NSD đã thực hiện chép bản sao dữ liệu ra ổ đĩa USD, NSD có thể dùng chức năng này để lấy
bản sao dữ liệu từ đĩa di động USB vào chương trình SimSoft để phục hồi dữ liệu (vào menu <Hệ
thống>  di chuyển đến mục < Lấy bản sao từ đĩa di động USB vào … >).

Chú ý: Để thực hiện tiện ích này trước tiên người dùng phải gắn ổ đĩa USB vào máy vi tính và
thực hiện việc Sao lưu dữ liệu nếu thấy cần thiết.

II - CÁC THAO TÁC THƯỜNG DÙNG
1. Xử lý dữ liệu và kiểm tra cân đối kế toán
Công việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã hoàn tất, những phần việc cuối cùng là kiểm
tra và hoàn chỉnh các nghiệp vụ phát sinh, kiểm tra sai sót số liệu so với chứng từ gốc.
Đối với SimSoft, công việc kiểm tra số liệu kế
toán sẽ không mất thời gian. Kết toán viên cũng
không tốn nhiều công sức để dò tìm các lỗi (nếu có)
và hiệu chỉnh. Các lỗi mà SimSoft phát hiện sẽ được
mô tả cụ thể đồng thời đề xuất ngay hướng xử lý.
NSD cũng có thể in kết qua xử lý ra giấy, thuận tiện
cho việc sửa chữa.
Đối với kế toán tổng hợp, SimSoft còn hỗ trợ cho
việc kiểm tra tính cân đối của TK. Ưu điểm của chức
năng này là thuận tiện, chính xác, rõ ràng, tạo cảm
giác an toàn cho NSD đối với dữ liệu của mình.
Để xử lý dữ liệu: NSD click vào biểu tượng x
trên thanh công cụ, nhấn phím F9 hoặc click menu
Xử lý\Xử lý dữ liệu.
Để xem lại kết quả xử lý: NSD click menu Xử
lý\Xem lại kết quả Xử lý.
Để kiểm tra tính cân đối tài khoản: NSD click menu Báo cáo Tài chính\Xử lý cân đối kế toán.
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2. Kết chuyển, phân bổ cuối kỳ
Ngoài việc theo dõi, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán viên còn phải thực hiện các
bút toán nội sinh để đảm bảo số liệu
kế toán hoàn chỉnh làm cơ sở cho các
kỳ kế toán tiếp theo
Sau khi chắc chắn rằng số liệu kế
toán đã chính xác và phù hợp, kế toán
xác định các bút toán và trình tự kết
chuyển. Nên xây dựng sơ đồ kết
chuyển để đảm bảo không bị trùng lắp
hoặc thiếu, sót. Các bút toán kết
chuyển có thể nhập thông qua màn
hình nhập liệu. Tuy nhiên, do tính
chất của định khoản, SimSoft cũng hỗ
trợ cho NSD giao diện làm việc riêng.
Có hai màn hình làm việc mà NSD có
thể lựa chọn:
- Nếu muốn kết chuyển theo sơ đồ
định sẵn của SimSoft, NSD click
menu Nhập liệu\Kết chuyển, phân
bổ\Kết chuyển, phân bổ theo sơ đồ.
- Nếu muốn tự lập bút toán kết
chuyển, NSD click menu Nhập
liệu\Kết chuyển, phân bổ\Lập
chứng từ Kết chuyển, phân bổ.
Các bút toán kết chuyển được ghi
vào Sổ chứng từ gốc và là những
dòng chứng từ cuối cùng.
3. Khoá sổ và chuyển sang kỳ sau.
Một cách tuần tự sau khi hoản trỉnh số liệu của một
kỳ hạch toán, kế toán thực hiện việc khoá sổ để đảm
bảo dữ liệu trong trạng thái an toàn, tốt nhất. Việc
khoá sổ kế toán được SimSoft thực hiện tự động sau
khi NSD thực hiện lệnh này.
NSD click menu Báo cáo Tài chính\Khoá sổ và
chuyển sang kỳ sau. Tiến trình khoá sổ bao gồm ba
nội dung:
o Tạo mới cơ sở dữ liệu cho kỳ hạch toán tiếp
theo.
o Chuyển số dư cuối kỳ hạch toán hiện hành sang
số dư đầu kỳ của kỳ hạch toán mới.
o Khoá dữ liệu của kỳ hạch toán trước và làm việc với cơ sở dữ liệu của kỳ hạch toán mới.



Chức năng này chỉ làm duy nhất một lần. Nếu muốn làm việc với kỳ kế toán nào, NSD chỉ việc chọn kỳ hạch toán đó. Tuy nhiên, qua
kỳ kế toán tiếp theo, NSD phải “rút” lại số dư thông qua công cụ xử lý số dư
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4. Chuyển số dư cuối kỳ trước sang đầu kỳ này
Thực tế có nhiều trường hợp mà quy trình xử lý thông tin không đúng theo trình tự thời gian (hạch
toán chậm). SimSoft vẫn cho phép Kế toán viên tại một thời điểm có thể xử lý số liệu cho nhiều kỳ
hạch toán khác nhau. Vấn đề nảy sinh là thông tin kế toán giữa các kỳ mất đi tính nhất quán về số dư.
Để giải quyết vấn đề này, SimSoft cung cấp cho NSD công cụ đồng bộ hoá số dư bằng cách tính toán,
xử lý và sao chép số dư các TK cuối kỳ trước rồi “mang sang” kỳ kế toán hiện tại. Để thực hiện lệnh
này.
NSD click menu Xử lý\Chuyển số dư cuối kỳ trước vào đầu kỳ này.

III - HỆ THỐNG DANH MỤC (Alt_D)
Ý nghĩa - Chức năng của Hệ thống Danh mục:
- Là hệ thống các bảng dữ liệu, đóng vai trò mã hóa các đối tượng quản lý theo các tiêu thức nhất
định.
- Tự động hoá các thông tin phát sinh liên quan, làm giảm thiểu công việc nhập liệu và sai sót.
- Kiểm tra sự tồn tại ràng buộc các đối tượng quản lý, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ mỗi
khi cập nhật thông tin có liên quan đến đối tượng đó.
- Cho phép tìm kiếm nhanh chóng thông tin của đối tượng thông qua hệ thống mã hóa và chỉ mục
SimSoft là sản phẩm kinh nghiệm tích luỹ từ việc nghiên cứu các phương pháp ứng dụng và sử
dụng. Qua quá trình phát triển, DaMi nhận thấy rằng một ứng dụng cơ sở dữ liệu tốt trước hết phải đáp
ứng được nhu cầu xử lý, thao tác và lưu trữ thông tin một cách đơn giản. Phương pháp phù hợp và hiệu
quả nhất là cho phép NSD làm việc trực tiếp với các đối tượng thông qua lưới thông tin (bảng dữ liệu).
Điều này còn phù hợp với thói quen của NSD khi làm việc với các công cụ văn phòng ( như MS Excell,
MS Access…).
Chính vì lý do đó, hầu hết các danh mục dữ liệu của SimSoft được trình bày dưới dạng lưới - bảng
dữ liệu.
1. Danh mục Tài khoản kế toán (Alt_D_1)
Là bảng dữ liệu lưu trữ thông tin về hệ thống tài khoản kế toán mà đơn vị sử dụng
Với SimSoft, công việc khai báo các TK không mất nhiều thời gian vì SimSoft được xây dựng sẵn
Hệ thống tài khoản Kế toán thống nhất theo Chế độ Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo
Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính. Kế toán doanh nghiệp
cũng có thể bổ sung hay loại bỏ tài khoản kế toán để phù hợp với nhu cầu của mình như sau :
Chọn Menu <Danh Mục>  di chuyển đến mục <Danh mục Tài khoản kế toán>, Hoặc Click vào
nút <Tài Khoản> trên màn hình chính của chương trình. Khi người dùng mở danh mục tài khoản kế
toán  chương trình trang bị cho người dùng các nút chức năng và các lệnh để có thể chỉnh sửa danh
mục tài khoản theo nhu cầu sử dụng của đơn vị bao gồm càc chức năng sau : <Thêm>, <Xoá>, <Sửa>,
<Sắp xếp>, <Lọc theo cột>, <Tìm kiếm>, <Chọn cột>, <Lệnh>. Tất cả các nút chức năng trên được
hướng dẫn cụ thể ở Phần III :CÁC THAO TÁC THỰC HIỆN VỚI SIMSOFT.
Việc khai báo số dư cũng khá đơn giản. Vì NSD chỉ cần khai báo số dư các TK chi tiết, SimSoft sẽ
tự động tính số dư các TK tổng hợp. Việc kiểm tra, đối chiếu cân đối số dư và phát sinh luôn được đảm
bảo nhờ công cụ xử lý và tự động phát hiện lỗi.
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Chú ý : Riêng số dư các TK công nợ (131,141,331,…) người dùng phải khai báo trong bảng công
nợ : Click vào nút <Công Nợ > trên màn hình chính của chương trình SimSoft, sau đó click vào
nút “Thêm” để thêm những đối tượng có số dư nhưng chưa được khai báo trong sổ công nợ.
Trường hợp các đối tượng đã được khai báo rồi nhưng chưa có số dư đầu kỳ thì có thể tiến hành
khai báo số dư đầu kỳ như sau : Click vào nút <Công Nợ >  xuất hiện bảng chứa danh sách các
TK công nợ tương ứng với từng khách hàng, muốn khai báo số dư đầu kỳ của “Tài khoản” nào
tương ứng với đối tượng khách hàng nào đó chỉ việc Click vào nút <Sửa> sau đó di chuyển đến
dòng cần khai báo để tiến hành khai báo, sau khi đã khai báo xong click vào nút <Ghi> để lưu lại
những dữ liệu vừa khai báo.

2. Danh mục Loại chứng từ (Alt_D_2)
Đây là bảng thông tin mô tả về loại chứng từ mà DN sử dụng. Nó đóng vai trò như một bảng thông
tin ngầm định của các loại chứng từ (như: định khoản ngầm định, số liên ngầm định, số bút toán ngầm
định… ). Đặc biệt, với bảng dữ liệu này, NSD có thể khai báo các thông số cho mỗi loại chứng từ để
cấu hình màn hình nhập liệu – màn hình cập nhật số liệu đầu vào duy nhất.
Đặc điểm nổi bật của SimSoft là khả năng chỉ cần sử dụng một màn hình nhập liệu duy nhất cho tất
cả các chứng từ, báo biểu (cũng như các nghiệp vụ kinh tế phát sinh). SimSoft cho phép NSD có thể
tuỳ biến (customize) màn hình nhập liệu này và chủ động điều chỉnh cho phù hợp với mỗi loại chứng
từ riêng.

Chú ý : Khi thêm mới một loại chứng từ người dùng phải chọn loại chứng từ mà mình sẽ thêm
thuộc nhóm chứng từ nào.
3. Danh mục Khách hàng (Alt_D_3)
Khai báo danh mục khách hàng: Click vào nút <Khách hàng> trên mán hình chính hoặc click vào
Menu <Danh Mục> và chọn <Danh mục khách hàng>.
 Click vào nút <Thêm> để thêm khách hàng mới.
 Click vào nút <Xoá> để xoá các khách hàng không bao giờ có phát sinh nữa.
 Click vào nút <Sửa> để sửa thông tin của những khách hàng đã khai báo nhưng thông tin
không chính xác.
 ….
Danh mục khách hàng đóng vai trò là bảng thông tin về các đối tượng pháp nhân mà đơn vị cần quản
lý công nợ. Đó có thể là người mua, nhà cung cấp, các đối tác, nhà đầu tư, cán bộ công nhân viên,… và
các đối tượng cần phải theo dõi công nợ khác.
Danh mục khách hàng sẽ được sử dụng để nhập số dư đầu kỳ và số liệu phát sinh. Mỗi đối tượng đều
được gán một TK ngầm định, phù hợp với mối quan hệ tác nghiệp trong đơn vị. Và như vậy, một đối
tượng công nợ có thể là hai hay nhiều đối lượng pháp nhân khác nhau(ii).

Chú ý : Nếu trong quá trình khai báo khách hàng người dùng có chọn mã TK công nợ cho khách
hàng đó thì chương trình tự động cập nhật vào trong bảng <Công nợ>.

Nếu không chọn mã TK công nợ thì sẽ không cập nhật vào trong bảng công nợ. Lúc đó nếu khách
hàng muốn thêm khách hàng đó vào trong bảng <Công Nợ> thì mở bảng <Công nợ> ra và thêm bình
thường như thêm mới một khách hàng. Nhưng không phải là nhập thẳng vào và chỉ cần chọn mã TK và
mã khách hàng tương ứng.
4. Danh mục Vật tư - hàng hóa (Alt_D_4)
Khai báo danh mục vật tư hàng hoá : Click vào nút <Hàng hóa> trên thanh công cụ của màn hính
chính hoặc click vào Menu <Danh Mục> và chọn <Danh mục Vật tư - hàng hoá>. (Cách khai báo
và các nút chức năng giống như trong phần Danh mục khách hàng.)
Khi khai báo xong danh mục Vật tư Hàng hoá thì chương trình sẽ tự động cập nhật vào trong bảng
nhập xuất tồn, nhưng nhập xuất tồn lúc này tất cả đều bằng “0”. Sau khi khai báo danh mục VTHH
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xong nếu người dùng muốn khai báo tồn kho đầu kỳ thì click vào nút “Tồn Kho” trên màn hình chính.
Sau đó click vào nút “Sửa”, chọn từng mã VTHH tương ứng để khai báo giá trị đầu kỳ.
Danh mục vật tư hàng hoá là bảng tập hợp thông tin về hàng tồn kho. Các thông tin này sẽ mặc
định cho dữ liệu cập nhật có liên quan trên màn hình nhập liệu, như TK kế toán, đơn vị tính, thuế suất
thuế GTGT…
5. Danh mục Nhóm vật tư hàng hóa (Alt_D_5)
Đối với các đơn vị kinh doanh thương mại, hoặc các đơn vị có sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại
mặt hàng, việc quản lý chi tiết mặt hàng theo nhóm là cần thiết. Danh mục nhóm vật tư hàng hoá đáp
ứng được yêu cầu đó. Đây là bảng danh sách chứa đựng thông tin về nhóm hàng, chủng loại mặt hàng.
Sau khi khai báo nhóm mặt hàng, thông tin này sẽ được sử dụng để khai báo cho vật tư, hàng hoá
trong Bảng tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn VTHH
6. Danh mục Đơn vị tính (Alt_D_6)
Trong SimSoft, đơn vị tính là đơn vị đo lường cho mỗi đối tượng hàng tồn kho. Đây là thông tin mặc
định cho một mặt hàng trên màn hình nhập liệu.
7. Danh mục Kho hàng (Alt_D_7)
Danh mục Kho hàng là bảng danh sách các kho hàng mà đơn vị sử dung. Bảng này liên quan mật
thiết với Bảng tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn VTHH và Sổ chứng từ gốc nhằm đảm bảo rằng mỗi đối tượng
tồn kho được kiểm soát chặt chẽ tại mỗi kho.
8. Danh mục Khu vực (Alt_D_8)
Với nhu cầu quản lý chi tiết các đối tượng khác nhau về tính chất địa lý, SimSoft xây dựng Danh
mục Khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Với thông tin đã được khai báo và sử dụng trong Danh mục
Khu vực, nhà quản lý sẽ có được số liệu thống kê các đối tượng quản lý theo vùng miền, khu vực.
Những thông tin này cùng với cái nhìn khái quát về thị trường của người quản lý sẽ trở nên hữu ích và
giá trị cho kế hoạch kinh doanh. Vì vậy Danh mục này chủ yếu phục vụ cho các yêu cầu quản trị kế
hoạch và ra quyết định.
9. Danh mục Yếu tố chi phí (Alt_D_9)
Tiết kiệm chi phí là mục tiêu cơ bản nhất trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Muốn tiết kiệm
được chi phí, trước hết người quản lý phải nắm bắt được thông tin và sự vận động của từng khoản (yếu
tố) chi phí. Với các yếu tố đặc thù, việc kiểm soát chi phí đòi hỏi phải có các thông tin chi tiết, cụ thể và
có căn cứ chắc chắn. Danh mục Yếu tố chi phí giúp cho nhà quản lý phân loại các yếu tố chi phí và
các khoản chi tiêu của đơn vị nhằm xác minh cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan.
Cách khai báo và hạch toán trên từng đối tượng chi phí cũng tương tư như khách hàng. Lúc nhập số
liệu phát sinh cho một đối tượng chi phí nào đó thì người dùng chỉ cần chọn Mã YTCP bên Nợ hay bên
Có tương ứng thì chương trình sẽ tự động cập nhật số liệu vào các bảng và lên báo cáo, người dùng có
thể kiểm tra lại và in các báo cáo liên quan như sau : (Vào Menu <Báo cáo>  <Báo cáo chi phí>)
10. Danh mục Công trình xây dựng (Alt_D_A)
Đối với các Công ty thực hiện theo dõi chi phí phát sinh của các Công trình, SimSoft xây dựng danh
mục Công trình xây dựng giúp cho việc quản lý các khoản mục chi phí phát sinh theo từng đối tượng
được thuận tiện và chính xác hơn.
11. Danh mục Loại tiền (Alt_D_B)
Đối với các đơn vị xuất - nhập khẩu hoặc đơn vị thường xuyên có các nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ,
SimSoft xây dựng danh mục Loại tiền giúp cho việc quản lý và hạch toán các giá trị tiền tệ được
thuận tiện và chính xác hơn.
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12. Danh mục đơn giá bán hàng theo khu vực (Alt_D_D)
Danh mục này nhằm phục vụ cho việc hiển thị đơn giá bán mặc định trên giao diện Hóa đơn bán
hàng khi NSD chọn mã VTHH và mã Khách hàng (thuộc khu vực).
13. Danh mục Bộ phận sử dụng TSCĐ (Alt_D_E)
Danh mục này nhằm phục vụ cho việc quản lý các đối tượng sử dụng tài sản cố định. Việc phân chia
tài sản cố định (TSCĐ) theo bộ phận sử dụng có nhiều ưu điểm vì nó đảm bảo tính hợp lý, chính xác
của số liệu báo cáo về TSCĐ mà đơn vị sử dụng. Mặt khác thông qua số liệu này, nhà quản lý xác định
được trách nhiệm và tính pháp lý của bộ phận đối với tài sản mà mình sử dụng.
14. Danh mục Loại TSCĐ (Alt_D_F)
Danh mục Loại TSCĐ dùng để khai báo các loại tài sản mà DN có nhu cầu quản lý riêng. Mặc định
danh mục này đã được SimSoft khai báo theo cách phân loại theo hệ thống TK.
15. Danh mục Nguồn hình thành TSCĐ (Alt_D_G)
Đầu tư TSCĐ là quá trình đầu tư dài hạn và chiếm giá trị lớn trong tổng vốn kinh doanh của DN. Đối
với các TSCĐ được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau, việc quản lý chúng trở nên phức tạp và
cần thiết để theo dõi sự vận động tăng - giảm của từng nguồn. SimSoft cho phép NSD khai báo danh
sách các nguồn vốn hình thành nên tài sản cố định, như: Đầu tư bằng vốn tự có, nguồn vốn ngân sách
cấp, được tài trợ hoặc đi vay… Từ các thông tin này và thông tin chi tiết về TSCĐ, SimSoft sẽ tự động
xác định mức khấu hao theo nguồn.
16. Danh mục Tài sản cố định(Alt_D_H)
Trong danh mục này, SimSoft cho phép NSD khai báo thông tin và theo dõi tình hình sử dụng
TSCĐ/CCDC/CPTT trong suốt quá trình sử dụng tại DN nhằm mục đích phân bổ chi phí hàng tháng
các đối tượng được khai báo. Phương pháp khấu hao/phân bổ TSCĐ/CCDC/CPTT mặc định theo
Phương pháp khấu hao tuyến tính cố định (Khấu hao đường thẳng).
NSD vào menu Danh mục\Danh mục Tài sản cố định, click nút
Thêm mới tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Thông tin chi tiết bao gồm:

để xuất hiện cửa sổ

Mã tài sản cố định: NSD
khai báo mã TSCĐ/CCDC/CPTT,
nên đặt theo tên viết tắt của loại
tương ứng và kèm theo số thứ tự
(VD: Loại tài sản cố định đặt là:
TS001, Loại công cụ dụng cụ đặt
là: CC001, Loại chi phí trả trước
đặt là: CP001).
Tên tài sản cố định: Thông
tin
chi
tiết
về
tên
TSCĐ/CCDC/CPTT và quy cách
(nếu có).
Đơn vị tính: Đơn vị tính của
TSCĐ/CCDC/CPTT.
TK hạch toán: Tài khoản
hạch toán để phân biệt TSCĐ,
CCDC hay CPTT nhằm mục đích
tách riêng từng lọai báo cáo
tương ứng (VD: 153 - là công cụ
dụng cụ, 2111 - là tài sản…,
142/242 - là chi phí trả trước…).
Ký hiệu/Nước sản xuất: Thông tin ký hiệu và nước sản xuất (nếu có) liên quan đến Mã tài sản cố
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định.
Mã loại: Thông tin loại tài sản được khai báo trong Danh mục Loại tài sản cố định.
Bộ phận sử dụng: Thông tin bộ phận sử dụng được khai báo trong Danh mục Bộ phận sử dụng
TSCĐ.
Ngày nhập: Ngày nhập kho hoặc ngày mua TSCĐ/CCDC/CPTT (theo thông tin ngày Hóa đơn).
Số lượng: Số lượng của TSCĐ/CCDC/CPTT.
Nguyên giá VND: Giá trị đồng Việt Nam của TSCĐ/CCDC/CPTT ghi trên tờ Hóa đơn (= Số lượng
x Đơn giá VND).
Nguyên giá USD: Giá trị ngoại tệ (nếu có) của TSCĐ/CCDC/CPTT ghi trên tờ Hóa đơn (= Số
lượng x Đơn giá USD).
Nguồn hình thành: Các nguồn hình thành (nếu có) của TSCĐ/CCDC/CPTT ứng với từng loại tiền.
TK Ghi Nợ (Trích KH)/ TK Ghi Có (Trích KH): Tài khoản hạch toán Nợ - Có sẽ được ghi vào sổ
kế toán khi phân bổ.
Ngày bắt đầu sử dụng: Ngày mà TSCĐ/CCDC/CPTT bắt đầu được phân bổ trên SimSoft (NSD
nên khai báo ngày đầu tháng để Giá trị trích khấu hao kỳ này (kỳ bắt đầu) = Giá trị khấu 1 tháng, Ngày
này phải sau Ngày nhập).
VD: Xe ô tô Toyota mua ngày15/08/2009 và đã khấu khao từ 01/09/2009 đến 31/12/2010. Đến
ngày 01/01/2011 bắt đầu sử dụng trên SimSoft thì Ngày bắt đầu sử dụng khai báo là: 01/01/2011.
Số tháng khấu hao: Số tháng khấu hao của TSCĐ/CCDC/CPTT (= Số năm x 12 tháng).
Nếu là TSCĐ/CCDC/CPTT cũ hoặc đã trích trước ngày khai báo trên SimSoft thì khai báo như hình
sau:

Chú ý :

o Muốn khai báo được danh mục TSCĐ thì người dùng phải khai báo trước 3 danh mục:
Danh mục bộ phận sử dụng TSCĐ, Danh mục Loại TSCĐ, Danh mục Nguồn hình thành (ở
trên).
o Sau khi khai báo Mã tài sản cố định đối với TSCĐ/CCDC/CPTT cũ hoặc đã trích trước
ngày khai báo trên SimSoft, NSD phải vào menu Danh mục\Bảng tổng hợp trích khấu
hao TSCĐ. Click nút <Sửa>, sau đó điền giá trị trên cột: Tổng khấu hao đã trích và khấu
hao đã trích năm nay (thông tin lũy kế).

17. Các bảng tổng hợp
Để thuận tiện cho việc tổng hợp, phân tích dữ liệu và báo cáo, SimSoft xây dựng hệ thống các bảng
dự trữ. Các thông tin trong bảng này có mối quan hệ chặt chẽ với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (được
tổng hợp từ sổ chứng từ gốc).
Các bảng tổng hợp bao gồm:
- Bảng tổng hợp Trích khấu hao TSCĐ(Alt_D_I): Phản ánh nguyên giá, số hiện có và số trích
khấu hao TSCĐ trong kỳ.
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- Bảng tổng hợp Trích khấu hao TSCĐ theo nguồn (Alt_D_J): Phản ánh nguyên giá, số hiện có
và số trích khấu hao TSCĐ trong kỳ theo nguồn hình thành TSCĐ.
- Bảng tổng hợp công nợ (Alt_D_K): Phản ánh số dư và tình hình thanh toán trong kỳ.
- Bảng tổng hợp công nợ theo hóa đơn (Alt_D_L): Phản ánh số dư và tình hình thanh toán trong
kỳ theo số hóa đơn và ngày hóa đơn.
- Bảng Danh mục công nợ theo công trình (Alt_D_M): Phản ánh số dư bên nợ hoặc bên có của
khách hàng theo từng công trình.
- Bảng tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn VTHH (Alt_D_N): Phản ánh thông tin tồn kho và tình hình
nhập/xuất kho của vật tư hàng hoá trong kỳ.
18. Định mức mức nguyên vật liệu của sản phẩm (Alt_D_O)
NSD có sử dụng phân hệ tính giá thành sản phẩm thì khi khai báo trong mục Nhập định mức
nguyên vật liệu của sản phẩm (vào menu Nhập chứng từ\Nhập định mức nguyên vật liệu của sản
phẩm) thì tất cả thông tin khai báo định mức được lưu tại danh mục này.
19. Bảng tổng hợp nhập/xuất/tồn sản phẩm dở dang (Alt_D_P)
NSD có sử dụng phân hệ tính giá thành sản phẩm thì thông tin sản phẩm dở dang của từng sản phẩm
được phản ánh trong danh mục này. Quá trình theo dõi sản phẩm dở dang SimSoft sẽ tự động lưu trữ và
tính toán cho từng mã sản phẩm.
20. Bảng kết quả tính giá thành sản phẩm (Alt_D_Q)
Khi NSD sử dụng phân hệ tính giá thành sản phẩm thì kết quả tính giá thành được lưu trữ tại danh
mục này. Quá trình xử lý tính giá thành sản phẩm SimSoft sẽ tự động lưu trữ cho từng mã sản phẩm.
21. Sổ chứng từ gốc (Ctrl_G hoặc Alt_N_Up)
Sổ chứng từ gốc là bảng dữ liệu lưu trữ toàn bộ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong
một kỳ hạch toán. Giống như một sổ nhật ký kế toán, Sổ chứng từ gốc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế. Căn cứ vào số liệu của các chứng từ kế toán
ban đầu, NSD nhập thông tin vào Sổ chứng từ gốc thông qua màn hình Nhập liệu. Số liệu trong sổ
chứng từ gốc và dữ liệu trong các bảng danh mục có quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên hệ thống thông
tin đầy đủ, toàn diện. Với hệ thống thông tin này, SimSoft xây dựng nên các báo cáo theo nhiều cấp độ
khác nhau, đảm bảo tính logic và đồng bộ.
Sau quá trình nhập liệu, người dùng xử lý hoặc in lên các báo cáo thấy thông tin không đúng, không
chính xác thì có thể chỉnh sửa những dữ liệu đó một cách dễ dàng và nhanh chóng: Click vào nút <C.từ
gốc>  chọn nút <Sửa> di chuyển đến ô cần chỉnh sửa  tiến hành chỉnh sửa lại cho đúng.
Mặc định Sổ Chứng từ gốc có rất nhiều cột, nếu không thường xuyên sử dụng cột nào thì có thể tạm
thời ẩn đi bằng cách : Click vào nút <Chọn Cột>  Tiến hành bớt những cột không thường xuyên sử
dụng.
IV - HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRÊN SIMSOFT
Với phần mềm SimSoft, NSD chỉ cần cập nhật số liệu kế toán phát sinh còn toàn bộ các sổ sách kế
toán sẽ được hệ thống tự động xử lý và in ra các báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp.
Mỗi màn hình nhập liệu chứng từ kế toán có chức năng riêng, tuy nhiên trên các màn hình nhập liệu
chứng từ trong menu Nhập chứng từ của SimSoft lại có một số khái niệm và thao tác thực hiện giống
nhau như sau:
Loại phiếu: Là loại chứng từ nhập liệu (VD: PN – Phiếu nhập, PC – Phiếu chi)
Số chứng từ: Là số của chứng từ kế toán, hệ thống sẽ tự động hiển thị tăng số phiếu cho các chứng
từ được thêm mới. NSD cũng có thể sửa đổi lại số chứng từ theo quy ước của DN (VD: Số Phiếu thu,
Số Phiếu chi…).
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Ngày phiếu: Là ngày ghi sổ của chứng từ (khác Ngày hóa đơn).
Loại tiền: Lựa chọn loại tiền sử dụng trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Việt Nam đồng (VND), Đô
la Mỹ (USD), Đồng Bảng Anh (GBP) …
Tỷ giá: Nhập tỷ giá hối đoái.
Số tiền: Nhập số tiền chi tiết của nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Loại HĐơn: Loại hóa đơn (Hóa đơn thông thường, Hóa đơn GTGT...) liên quan đến nghiệp vụ
kinh tế phát sinh.
Ngày HĐơn: Ngày hóa đơn (Hóa đơn thông thường, Hóa đơn GTGT...) liên quan đến nghiệp vụ
kinh tế phát sinh.
Số seri: Ký hiệu hóa đơn (Hóa đơn thông thường, Hóa đơn GTGT...) liên quan đến nghiệp vụ
kinh tế phát sinh.
Nhóm c.tiêu/ Nhóm chỉ tiêu: Nhóm chỉ tiêu sẽ hiển thị trong bảng kê mua vào hoặc bán ra trên
HTTK.
Mã Nhà C.cấp/ Mã K.Hàng: Mã nhà cung cấp hoặc mã khách liên quan đến nghiệp vụ kinh tế
phát sinh.
Tên CSKD: Tên Cơ sở kinh doanh (tên khách hàng ghi trên hóa đơn) liên quan đến nghiệp vụ kinh
tế phát sinh.
Địa chỉ: Địa chỉ tên Cơ sở kinh doanh liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Mã số thuế: Mã số thuế của tên Cơ sở kinh doanh liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Người GD: Tên người giao dịch liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Địa chỉ NGD: Địa chỉ người giao dịch liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Ghi chú: Thông tin ghi chú liên quan đến chứng từ nhập liệu.
Diễn giải: Diễn giải nội dung chủ yếu của nghiệp vụ kế toán (hoặc diễn giải theo từng dòng định
khoản chi tiết).
Mã LC tiền tệ: Mã lưu chuyển tiền tệ liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Mã VTHH: Mã vật tư hàng hóa liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Mã YT chi phí: Mã yếu tố chi phí liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Mã kho: Mã kho liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Mã Công trình: Mã công trình liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
TK Nợ/ TK Có: Nhập tài khoản chi tiết nhất của bút toán định khoản. Nếu nghiệp vụ kế toán có
định khoản một Nợ nhiều Có hoặc một Có nhiều Nợ, phải tách làm nhiều dòng cùng TK Nợ nhưng
khác TK Có hoặc cùng TK Có nhưng khác TK Nợ.
: Nếu dấu check được lựa chọn thì sau khi nhập chứng từ xong, SimSoft cho phép
in chứng từ ngay sau khi nhập và ngược lại.
Bút toán thuế/ TK: Tài khoản hạch toán bút toán thuế GTGT đầu vào hoặc thuế GTGT đầu ra.
Thành tiền: Số tiền ứng với 1 bút toán Nợ/ Có.
Tổng cộng tiền thuế: Tổng cộng số tiền thuế trên tờ hóa đơn.
Tổng cộng = Tổng số tiền trước thuế + Tổng số tiền thuế trên chứng từ hóa đơn.
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1. Nhập kho vật tư hàng hóa
Trường hợp mua hàng chưa thanh toán,
thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc bằng
tiền gửi ngân hàng có liên quan đến kế
toán kho, kế toán mua hàng, kế toán quỹ,
kế toán ngân hàng. Khi lập chứng từ mua
hàng, chương trình cho phép lập phiếu
nhập kho, hóa đơn mua hàng, chứng từ
thanh toán ngay trên giao diện Nhập kho
vật tư hàng hóa. Do đó, kế toán quỹ và
kế toán ngân hàng không phải lập chứng
từ thanh toán (Phiếu chi, Séc, Ủy nhiệm
chi…) trên giao diện Nhập chứng từ
khác.
Trường hợp mua hàng, hàng về nhập
kho nhưng chưa nhận được hóa đơn,
chương trình cũng cho phép lập chứng từ
mua hàng không kèm hóa đơn ngay trên
giao diện Nhập kho vật tư hàng hóa,
việc nhận hóa đơn cho hàng mua cũng
được thực hiện trên giao diện Nhập
chứng từ khác.
VD: Để nhập Hóa đơn mua hàng (số:
0000024, ngày 01/10/2011) vào SimSoft,
NSD làm như sau:
Vào menu Nhập chứng từ\Nhập kho vật tư hàng hóa hoặc trên thanh công cụ chọn biểu
tượng
, ta được:
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Trường hợp mua hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt thì NSD click vào mục
chọn loại chứng từ là phiếu chi là: PC và số chứng từ sẽ được tăng tự động.

, sau đó

Trường hợp có chiết khấu bán hàng thì NSD click vào mục
nhập % chiết khấu hoặc số tiền chiết khấu.

, sau đó

Trường hợp mua hàng có chi phí đi
kèm (VD: Chi phí vận chuyển, bến
bãi, …) thì SimSoft hỗ trợ NSD nhập
khoản chi phí này và phân bổ chi phi
theo nhiều cách khác nhau. Để sử dụng
NSD click vào mục
,
xuất hiện cửa sổ Chi phí mua hàng.
Nhập thông tin hóa đơn chi phí xong,
NSD click nút
để lưu lại và
SimSoft đợi cho NSD nhập tiếp hóa đơn
tiếp theo (nếu có). Nếu sửa lại thông tin
hóa đơn đã lưu trước đó thì NSD click
nút
, xóa thì click nút
.
Lựa chọn 1 trong 2 cách Phân bổ chi
phí theo:
 Giá trị hàng hóa
 Số lượng hàng hóa
NSD click nút
nút
.

để đồng ý phân bổ, ngược lại click

Sau khi nhập xong hóa đơn mua hàng và chi phí liên quan,
NSD click nút
để lưu lại. Nếu hóa đơn này là hóa
đơn nhập khẩu thì click nút
, rồi gõ thuế suất nhập
khẩu, lựa chọn cách phân bổ thuế nhập khẩu (theo giá trị hàng
hóa hoặc theo số lượng hàng hóa) và click nút
để lưu
lại.

Chú ý:

 Nếu 1 dòng trên bảng Chi tiết vật tư - hàng hóa nhập kho hiển thị biểu tượng cây viết thì
NSD phải đưa dấu nháy chuột xuống dòng dưới/dòng trên và tức thì đưa trở lại dòng hiện
tại để ô Tổng cộng tiền hàng được cập nhật trước khi thực hiện các thao tác khác.
 NSD muốn xóa 1 dòng đã nhập (dòng không có biểu tượng cây viết) thì bôi đen dòng và
nhấn phím Delete trên bàn phím.
 Nếu tổng tiền thuế lệch so với hóa đơn thì NSD sửa trực tiếp trên ô Tổng tiền thuế.
 Tài khoản Nợ/Có người dùng có thể thay đổi tùy theo trường hợp cụ thể.

Sơ đồ mô tả nội dung nhập liệu giữa màn hình Nhập kho vật tư - hàng hóa so với Hóa đơn
GTGT:
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2. Hóa đơn bán hàng
Trường hợp bán hàng thu tiền ngay bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng có liên quan đến kế toán
bán hàng, kế toán quỹ, kế toán ngân hàng. SimSoft cho phép lập chứng từ thu tiền ngay trên giao diện
Hóa đơn bán hàng. Do đó kế toán quỹ, kế toán ngân hàng không phải lập chứng từ thu tiền (Phiếu thu,
Nộp tiền vào tài khoản) trên giao diện thu chi.
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Trường hợp bán hàng nhưng chưa xuất
hóa đơn bán hàng, chương trình cũng cho
phép lập chứng từ mua hàng không kèm
hóa đơn ngay trên giao diện Hóa đơn bán
hàng, việc nhận hóa đơn cho hàng mua
cũng được thực hiện trên giao diện Nhập
chứng từ khác.
Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn
bán hàng đồng thời lập phiếu xuất kho thì
khi lập chứng từ bán hàng (hóa đơn bán
hàng), SimSoft cho phép NSD lập luôn
phiếu xuất kho VTHH trên trên giao diện
Hóa đơn bán hàng. Do đó, NSD không
phải lập phiếu xuất kho trên trên giao diện
Phiếu xuất kho. Nếu DN lập phiếu xuất
kho trước và lập hóa đơn bán hàng sau thì
việc lập phiếu xuất kho hàng bán sẽ được kế
toán kho thực hiện trên giao diện Phiếu
xuất kho, còn kế toán bán hàng sẽ lập hóa
đơn bán hàng trên giao diện Hóa đơn bán
hàng và thực hiện thao tác bỏ
.
VD: Để nhập Hóa đơn bán hàng (số:
0000002, ngày 15/10/2011) vào SimSoft,
NSD làm như sau:
Vào menu Nhập chứng từ\Hóa đơn bán hàng hoặc trên thanh công cụ chọn biểu tượng
được:

, ta
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Trường hợp bán hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt thì NSD click vào mục
đó chọn loại chứng từ là phiếu thu là: PT và số chứng từ sẽ được tăng tự động.

, sau

Trường hợp có chiết khấu bán hàng thì NSD click vào mục
nhập % chiết khấu hoặc số tiền chiết khấu.

, sau đó

Trường hợp bán hàng có không xuất kho hàng hóa thì NSD không click vào mục
Sau khi nhập xong thông tin hóa đơn bán hàng, NSD click nút
click nút
.

.

để lưu lại. Ngược lại

Chú ý:

 Nếu 1 dòng trên bảng Chi tiết vật tư - hàng hóa bán ra hiển thị biểu tượng cây viết
thì
NSD phải đưa dấu nháy chuột xuống dòng dưới/dòng trên và tức thì đưa trở lại dòng hiện
tại để ô Tổng cộng tiền hàng được cập nhật trước khi thực hiện các thao tác khác.
 NSD muốn xóa 1 dòng đã nhập (dòng không có biểu tượng cây viết) thì bôi đen dòng và
nhấn phím Delete trên bàn phím.
 Nếu tổng tiền thuế lệch so với hóa đơn thì NSD sửa trực tiếp trên ô Tổng tiền thuế.
 Tài khoản Nợ/Có người dùng có thể thay đổi tùy theo trường hợp cụ thể.

Sơ đồ mô tả nội dung nhập liệu giữa màn hình Hóa đơn bán hàng so với Hóa đơn GTGT:
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3. Phiếu xuất kho vật tư hàng hóa
Cho phép NSD lập và in Phiếu xuất kho khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho VTHH, CCDC. Được sử
dụng trong trường hợp sau:
•
•
•

Xuất kho VTHH, CCDC phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong doanh nghiệp.
Xuất kho VTHH đi bán trong trường hợp doanh nghiệp lập Phiếu xuất riêng và lập Hóa đơn
bán hàng riêng.
Xuất VTHH, CCDC đi góp vốn vào doanh nghiệp khác.

Vào menu Nhập chứng từ\Xuất kho vật tư hàng hóa, ta được:

Sau khi nhập xong thông tin phiếu xuất kho, NSD click nút
nút
.

để lưu lại. Ngược lại click

Trường hợp DN có sử dụng Phân hệ công trình thì mới chọn Mã công trình (khai báo trong Danh
mục công trình).

Chú ý:

 Nếu 1 dòng trên bảng Chi tiết vật tư - hàng hóa bán ra hiển thị biểu tượng cây viết
thì
NSD phải đưa dấu nháy chuột xuống dòng dưới/dòng trên và tức thì đưa trở lại dòng hiện
tại để ô Tổng cộng tiền hàng được cập nhật trước khi thực hiện các thao tác khác.
 NSD muốn xóa 1 dòng đã nhập (dòng không có biểu tượng cây viết) thì bôi đen dòng và
nhấn phím Delete trên bàn phím.
 Tài khoản Nợ/Có người dùng có thể thay đổi tùy theo trường hợp cụ thể.

4. Nhập chứng từ khác
Cho phép NSD lập và in các chứng liên quan đến kế toán quỹ, kế toán ngân hàng và kế toán tổng
hợp. Được sử dụng trong trường hợp sau:
o Thu tiền mặt (Loại chứng từ: PT)
 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ.
 Thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản ký cược, ký quỹ.
 Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân.
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 Nhận khoản ký cược, ký quỹ của các doanh nghiệp khác bằng tiền mặt.
 …
o Chi tiền mặt (Loại chứng từ: PC)
 Ký cược, ký quỹ của các doanh nghiệp khác bằng tiền mặt.
 Xuất quỹ tiền mặt vào tài khoản tại ngân hàng.
 Xuất quỹ tiền mặt mua chứng khoán ngắn hạn, dài hạn hoặc đầu tư vào công ty con,
góp vốn liên kết.
 Xuất quỹ tiền mặt thanh toán các khoản nợ phải trả.
 Xuất quỹ tiền mặt sử dụng cho hoạt động tài chính.
 …
o Ủy nhiệm thu (Loại chứng từ: GBC)
 Lấy tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng.
 Thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản ký cược, ký quỹ.
 Nhận khoản ký cược, ký quỹ của các doanh nghiệp khác bằng tiền gửi.
 …
o Ủy nhiệm chi (Loại chứng từ: GBN)
 Ký cược, ký quỹ của các doanh nghiệp khác bằng tiền gửi.
 Rút quỹ tiền gửi nộp vào quỹ tiền mặt.
 Xuất quỹ tiền gửi mua chứng khoán ngắn hạn, dài hạn hoặc đầu tư vào công ty con, góp
vốn liên kết.
 Xuất quỹ tiền gửi thanh toán các khoản nợ phải trả.
 Xuất quỹ tiền gửi sử dụng cho hoạt động tài chính,
 …
o Bút toán kết chuyển (Loại chứng từ: KC), VD:
 Từ TK 521 sang TK 511.
 Từ TK 821 sang TK 911.
 Từ TK 413 sang TK 635.
 Xác định kết quả kinh doanh (từ TK 911 sang TK 421).
 Kết chuyển chi phí sản xuất (từ TK 621, 622, 627 sang TK 154).
 …
o Chứng từ khác (Loại chứng từ: PKT)
 Chi phí mua ngoài chưa thanh toán.
 Kết chuyển thuế GTGT (VD: từ TK 333 sang TK 133).
 Bút toán kết chuyển khác
 …
o Một số trường hợp đặc biệt (Các loại chứng từ như: HD, PN, PX, PB) được sử dụng:
 Hóa đơn dịch vụ không hóa hàng hóa
 Chi phí mua hàng về sau (VD: Chi phí vận chuyển, bến bãi, …) cho phiếu nhập mua
hàng.
 Phiếu nhập mua hàng có nhiều loại thuế nhập khẩu.
 …
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VD: Để nhập
Phiếu chi số: 008,
ngày, 04/10/2011
với hóa đơn (số:
00007879, ngày:
10/10/2011)
vào
SimSoft, NSD làm
như sau:

Vào menu Nhập chứng từ\Nhập chứng từ khác hoặc trên thanh công cụ chọn biểu tượng
được:

, ta
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SimSoft là phần mềm kế toán hướng tới đơn giản hoá toàn bộ quy trình xử lý tác nghiệp của bộ
phận kế toán – tài chính trong DN. Một trong những đặc trưng nổi bật của sự đơn giản trong SimSoft là
tối ưu hoá nguồn dữ liệu bằng hệ thống danh mục, hỗ trợ hoàn toàn các quy trình xử lý và hạn chế tới
mức thấp nhất việc ghi chép thông tin - nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác, đầy đủ.
Chính vì lý do đó, SimSoft chỉ có duy nhất một màn hình nhập liệu cho tất cả các nghiệp vụ kinh
tế phát sinh. Một mặt giúp cho kế toán viên và NSD không phải mất nhiều công sức để làm quen và sử
dụng chương trình, mặt khác SimSoft hướng tới tối ưu các vấn đề về xử lý tương tác và giao diện giữa
chương trình và NSD. Chi tiết giao diện màn hình như sau:
 Chọn loại chứng từ trong danh sách liệt kê (danh sách này được khai báo trong Danh mục Loại
chứng từ), điền số chứng từ (số chứng từ tự động tăng và có thể sửa theo nhu cầu của NSD) và
ngày phát hành vào các ô tương ứng.


được sử dụng trong trường hợp liên quan đến tài khoản hàng hóa (15xx) mà
NSD yêu cầu SimSoft không tính lại giá xuất kho.

 Chọn nút <Nhập chi tiết> để tiếp tục.
 Nhập thông tin diễn giải theo nội dung chứng từ
Phiếu chi (số: 008, ngày 04/10/2011 ở trên)
 Định khoản nghiệp vụ và điền chi tiết đối tượng
cần quản lý có liên quan (nếu cần thiết) tương
ứng với TK ghi Nợ và TK ghi Có trong các hộp
chọn.
 Nhập đầy đủ các thông tin theo chứng từ phiếu chi
(hoặc hóa đơn) trong các ô tương ứng còn lại



Nên chuẩn bị số liệu đầu vào thật tốt trước khi
đưa số liệu vào máy: Kiểm tra các yếu, tính hợp pháp,
hợp lệ của chứng từ; phân loại và sắp xếp chứng từ
theo trật tự thời gian.



Có thể Click chọn đối tượng trong danh sách
hoặc nhập trực tiếp mã đối tượng trong hộp chọn;
SimSoft tự động lọc đối tượng theo mã nhập vào. Nhấn
phím F3 để tìm đối tượng nhanh hơn



Trong trường hợp đối tượng chưa được khai báo
trong danh mục, NSD có thể bổ sung ngay tại màn hình
nhập liệu.

 Sau khi kiểm tra - đối chiếu thông tin với chứng từ gốc, nếu đầy đủ và phù hợp NSD click chọn
nút <Nhập> để cập nhật, click nút <Nhập và tạo bút toán thuế> để vừa cập nhật dữ liệu vừa
tạo bút toán thuế nếu có hoặc click nút <Nhập khẩu> nếu chứng từ đó là chứng từ liên quan
đến thuế xuất nhập khẩu.
 Click chọn nút <Nhập chứng từ khác> để chuyển qua nhập chứng từ kế tiếp.



Đối với hoá đơn GTGT, cần chọn đúng loại hoá đơn và thuế suất trong mục Loại HĐ, SimSoft sẽ tự động định khoản bút toán
thuế sau khi kết thúc cập nhật cho hoá đơn GTGT đó. Đối với các chứng từ khác, chọn loại HĐ là “None” (không hạch toán thuế
GTGT)



Đối với một chứng từ có nhiều chứng từ gốc, trong đó bao gồm cả hoá đơn GTGT và các khác, sau khi định khoản và xác định
, SimSoft sẽ tự động định khoản ngay tiền thuế
đúng số tiền, tiền thuế GTGT…, NSD chọn nút Nhập và tạo BT thuế
GTGT cho hoá đơn đó.



Đối với các chứng từ liên quan đến hoạt động xuất - nhập khẩu, sau khi nhập đủ các thông tin trên màn hình nhập liệu, NSD

nhắp chọn nút Nhập khẩu

để nhập bổ sung các thông tin liên quan.

Chú ý :
o Trong giao diện này, SimSoft phân 2 vùng đối tượng bên Nợ và đối tượng bên Có tương ứng
với tài khoản bên Nợ và tài khoản bên Có nên tùy theo trường hợp chọn tương ứng đối tượng.
o Khi nhập các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ cần lưu ý:
1. Nếu người dùng chọn TK công nợ bên nào thì tương ứng phải chọn mã khách hàng bên
đó.
VD: Lập 1 phiếu chi trả nợ cho KHA thì định khoản như sau : Ghi nợ TK331, và chọn Mã
khách hàng “KHA” cũng phải là bên nợ.
2. Nếu người dùng chọn mã TK là 15x thì phải có mã VTHH tương ứng.
VD: Lập 1 phiếu nhập hàng hóa: Ghi nợ TK15x , thì phải chọn Mã VTHH bên nợ.
o Ngoài màn hình nhập liệu chính : Click vào menu Nhập chứng từ trên màn hình chính.
SimSoft còn cung cấp cho người dùng 3 màn hình nhập chứng từ khác rất tiện lợi : Menu
<Nhập chứng từ> :
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1. <Phiếu nhập kho vật tư hàng hóa>
2. <Hóa đơn bán hàng>
3. <Phiếu xuất kho vật tư hàng hóa>
Những phiếu này chuyên dùng để nhập những nghiệp vụ phát sinh liên quan đến VTHH. Nó
có thể cho người dùng nhập nhiều VTHH cùng một lúc. Ngoài ra NSD còn có thể thêm chi phí
mua hàng nếu có đối với những phiếu nhập hàng có chi phí mua hàng.
Sơ đồ mô tả nội dung nhập liệu giữa màn hình Nhập chứng từ khác so với chứng từ Phiếu chi:
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5. Trích khấu hao tài sản cố định/Công cụ dụng cụ/Chi phí trả trước
Trích khấu hao TSCĐ/CCDC/CPTT là việc xác định giá trị hao mòn và chi phí về
TSCĐ/CCDC/CPTT phát sinh tương ứng được tính vào chi phí sản xuất - kinh doanh trong kỳ. Các DN
có đầu tư máy móc thiết bị với khối lượng lớn thường có bộ phận quản lý riêng. Công việc này cũng
thường tốn phần lớn thời gian và công sức nếu thực hiện thủ công. Áp dụng SimSoft, việc quản lý,
theo dõi tình hình sử dụng và trích khấu hao chỉ cần thực hiện qua động tác nhấn phím hay Click chuột.
Với một tỷ lệ và phương pháp khấu hao cho sẵn, mức tính khấu hao cho từng tài sản cố định sẽ được
tính toán và hạch toán tự động (khấu hao theo phương pháp đường thẳng). Các bút toán này được
SimSoft ghi vào Sổ chứng từ gốc và coi như chứng từ do kế toán lập.
Các bước thực hiện việc trích khấu hao như sau :
Bước 1: Khai báo thông tin TSCĐ/CCDC/CPTT để trích/phân bổ
NSD vào trong mục III - HỆ THỐNG DANH MỤC\ Danh mục tài sản cố định để khai báo.
Bước 2: Tính khấu hao tài sản cố định.
Trong bước này SimSoft sẽ kiểm tra công việc khai
báo ở Bước 1 có hợp lệ không, Kiểm tra từng mã
TSCĐ/CCDC/CPTT có còn số dư để trích khấu hao.
Nếu thành công thì sẽ tiếp tục thực hiện bước kế tiếp.
Vào menu Xử lý\Tính khấu hao tài sản cố định.
Sau đó thông báo <OK> xuất hiện.
Bước 3: Lập chứng từ trích khấu hao tài sản cố định.
Sau khi thực hiện bước trên, SimSoft sẽ cho NSD
biết từng mã TSCĐ nào sẽ được trích khấu hao và
không được trích thông qua cột Khấu hao kỳ này.
Vào menu Nhập chứng từ\Lập chứng từ trích
khấu hao tài sản cố định. Khi đó cửa sổ Lập chứng
từ trích khấu hao sẽ xuất hiện (hình dưới).
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Trong cửa sổ này NSD muốn chỉnh sửa lại thông tin về TSCĐ/CCDC/CPTT chỉ việc click 2 lần liên
tục chuột trái sẽ cho phép NSD sửa chữa thông tin (hình khoanh tròn). Nếu đồng ý trích khấu hao thì
NSD click vào nút
, thông báo xuất hiện chọn <Yes> để trích khấu hao, ngược lại chọn
<No>.
(nếu lần đầu tiên

Để trích khấu hao lại TSCĐ/CCDC/CPTT, NSD click vào nút
trích khấu hao thì không phải click nút này).

Chú ý:

o Trong cột Khấu hao kỳ này nếu mã TSCĐ có giá trị là 0 thì NSD kiểm tra lại các trường hợp
xảy ra như sau:
 NSD chưa thực hiện Bước 2.
 Giá trị còn lại đầu kỳ của TSCĐ/CCDC/CPTT là 0.
 Thông tin TSCĐ/CCDC/CPTT bị khai báo sai: ngày sử dụng hoặc ngày nhập.
o Đối với tài sản cũ đã sử dụng trước đó, khi bắt đầu sử dụng SimSoft để khai báo Trích khấu
hao TSCĐ/CCDC/CPTT NSD phải cập nhật thêm thông tin trên cột Tổng khấu hao đã trích
đầu kỳ.

6. Tính giá thành sản xuất sản phẩm theo Đơn đặt hàng
Tính giá thành tổng hợp và giá thành đơn vị của từng thành phẩm theo phương pháp tính giá thành
Giản đơn, theo tiêu thức Định mức. Phân hệ này áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp sản xuất
hàng loạt, sản xuất theo đơn hàng.
Để khai báo tính giá thành, NSD vào menu Hệ thống\Cài đặt thông số kỳ hạch toán.
 Check vào mục
hàng .
 Check vào mục

nếu tính giá thành Sản phẩm theo Đơn đặt
nếu tính giá thành Sản phẩm liên tục.

Sau khi NSD lựa chọn 1 trong 2 phương pháp, nhấn chọn nút

để lưu.

Quy trình thực hiện như sau:
Bước 1: Tập hợp chứng từ đầu vào
o
o
o
o
o
o
o

Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
Phiếu chi
Hóa đơn mua dịch vụ
Chi phí tiền lương
Chi phí khấu hao
…

Bước 2: Khai báo các danh mục
Để tính giá thành sản phẩm trong chương trình SimSoft, NSD cần phải khai báo các danh mục liên
quan sau: Danh mục Vật tư - Hàng hóa, Tồn kho (nếu là kỳ bắt đầu sử dụng SimSoft).
Bước 3: Khai báo định mức cho từng sản phẩm
Vào menu Nhập chứng từ\Nhập định mức nguyên vật liệu của sản phẩm.
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NSD click vào một mã sản phẩm trong bảng Sản phẩm (bên trái), sau đó chọn từng dòng nguyên
vật cho sản phẩm và khai báo định mức tương ứng trong bảng Chi tiết nguyên vật liệu và định mức
(bên phải).
VD: Sản phẩm Ống thép STK D114 có 3 nguyên vật liệu gồm: Hai đầu ren phi 114, Ống thép đúc
114 và Bao bì.
Bước 4: Nhập đơn đặt hàng
Vào menu Nhập chứng từ\Nhập đơn đặt hàng.

Số đơn hàng

: Số đơn hàng sản xuất, SimSoft tự động đánh số tăng dần theo 3 ký tự cuối.

Ngày đặt hàng

: Ngày người mua hàng đặt hàng hoặc Số phiếu sản xuất.

Ngày giao hàng

: Ngày giao hàng cho người mua dự kiến.

Số lệnh SX

: Số lệnh sản xuất hoặc số phiếu sản xuất.

Số phiếu xuất

: Số phiếu xuất kho nguyên vật liệu.

Ngày sản xuất

: Ngày sản xuất sản phẩm trong xưởng sản xuất.

Số phiếu nhập

: Số phiếu nhập kho thành phẩm trong xưởng sản xuất.

Ngày nhập kho

: Ngày nhập kho thành phẩm
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để lưu dữ liệu.

Chú ý:

o Số lệnh SX, Số phiếu xuất, Số phiếu nhập có thể nhập theo 3 ký tự cuối của Số đơn hàng.
o Đối với sản phẩm sản xuất có theo dõi sản phẩm dở dang cuối kỳ thì NSD bỏ dấu check
trong mục

Bước 5: Xử lý Tính giá thành
Sau khi tính giá thành xong, SimSoft xác định được tổng giá thành sản phẩm và giá thành đơn vị
của các sản phẩm hoàn thành. Từ đó, cập nhật giá nhập kho cho các Phiếu nhập kho thành phẩm trong
kỳ và tính giá xuất kho cho thành phẩm xuất bán trong kỳ. Chức năng này thực hiện cho doanh nghiệp
sản xuất liên tục hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng.
Bước 5.1: Cập nhật số dư từ cuối kỳ trước vào đầu kỳ này để chuẩn bị cập nhật giá xuất kho nguyên
vật liệu.
Vào menu Xử lý\Chuyển số dư cuối kỳ trước vào đầu kỳ này.

Nếu đồng ý chọn nút <Yes>, ngược lại chọn nút <No>
Vào menu Xử lý\Xử lý dữ liệu hoặc nhấn phím F9.

Bước 5.2: Tính lại giá xuất kho nguyên vật liệu theo Phương pháp bình quân/Phương pháp nhập
trước xuất trước để chuẩn bị tính giá thành.
Vào menu Xử lý\Tính lại giá xuất kho theo PP bình quân (theo Phương pháp bình quân).

Vào menu Xử lý\Xử lý dữ liệu hoặc nhấn phím F9.

Bước 5.3: Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621) sang phi chí dở dang (154).
Vào menu Nhập chứng từ\Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp (621 154).
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Vào menu Xử lý\Xử lý dữ liệu hoặc nhấn phím F9.

Bước 5.4: Tính giá thành sản phẩm
Vào menu Xử lý\Tính giá thành sản phẩm.

Vào menu Xử lý\Xử lý dữ liệu hoặc nhấn phím F9.

Nếu

tính giá thành Sản
phẩm theo phương pháp
đơn đặt hàng thì xuất hiện
cửa sổ Sơ đồ tính giá
thành theo phương pháp
đơn đặt hàng,
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. Cửa sổ Bảng phân bổ chi phí sản xuất theo đơn

NSD chọn 1 trong 3 cách phân bổ rồi nhấn nút

để chấp nhận.

Sau khi nhấn nút <Duyệt>, SimSoft chuyển về cửa sổ Sơ đồ tính giá thành theo phương pháp
đơn đặt hàng NSD nhấn nút
. Kết quả SimSoft cho NSD biết chi tiết giá thành trên cửa sổ
Bảng kết quả tính giá thành.

Nếu tính giá thành Sản phẩm liên tục thì xuất hiện cửa sổ sau:

Sau khi làm tất cả các bước trên, NSD vào menu Xử lý\Xử lý dữ liệu hoặc nhấn phím F9.

Bước 5.5: Tính lại giá xuất kho thành phẩm theo Phương pháp bình quân/Phương pháp nhập trước
xuất trước để chuẩn bị kết chuyển.
Vào menu Xử lý\Tính lại giá xuất kho theo PP bình quân (theo Phương pháp bình quân).

Vào menu Xử lý\Xử lý dữ liệu hoặc nhấn phím F9.

Bước 5.6: Kết chuyển chi phí, doanh thu , … sang tài khoản tương ứng.
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Vào menu Nhập chứng từ\Kết chuyển, phân bổ tài khoản\Kết chuyển theo sơ đồ tự động.

Cửa sổ Kết chuyển tự động chọn nút

nếu đồng ý.

Vào menu Xử lý\Xử lý dữ liệu hoặc nhấn phím F9.

Bước 5.6: Xử lý cân đối kế toán để ra Báo cáo tài chính
Vào menu Báo cáo tài chính\Xử lý cân đối kế toán.

Quá trình xử lý cho NSD biết có lỗi hay không có lỗi.
Kết thúc, NSD kiểm tra lại kết quả tính giá thành trên menu Báo cáo\Giá thành sản phẩm.
7. Tính giá thành Công trình xây dựng
SimSoft cho phép khai báo danh mục Công trình xây dựng (Đối tượng tập hợp chi phí: Sản phẩm
đặc thù, Quy trình công nghệ, Công trình, …). Chi phí: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp,
Máy móc thi công, Sản xuất chung, Thuê ngoài tập hợp trực tiếp, phân bổ chi phí chung cho từng đối
tượng tập hợp chi phí. Phân hệ Công trình xây dựng áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp xây
lắp, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tư vấn, …
Để khai báo tính giá thành, NSD vào menu Hệ thống\Cài đặt thông số kỳ hạch toán. Check vào
mục
, rồi chọn nút
.
Bước 1: Cập nhật số dư từ cuối kỳ trước vào đầu kỳ này để chuẩn bị cập nhật giá xuất kho nguyên
vật liệu.
Vào menu Xử lý\Chuyển số dư cuối kỳ trước vào đầu kỳ này.

Nếu đồng ý chọn nút <Yes>, ngược lại chọn nút <No>
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Vào menu Xử lý\Xử lý dữ liệu hoặc nhấn phím F9.

Bước 2: Tính lại giá xuất kho nguyên vật liệu theo Phương pháp bình quân/Phương pháp nhập trước
xuất trước để chuẩn bị tính giá thành.
Vào menu Xử lý\Tính lại giá xuất kho theo PP bình quân (theo Phương pháp bình quân).

Vào menu Xử lý\Xử lý dữ liệu hoặc nhấn phím F9.

Bước 3: Bước 5.6: Kết chuyển chi phí, doanh thu , … sang tài khoản tương ứng.
Vào menu Nhập chứng từ\Kết chuyển, phân bổ tài khoản\Kết chuyển theo sơ đồ tự động.

Cửa sổ Kết chuyển tự động chọn nút

nếu đồng ý.

Vào menu Xử lý\Xử lý dữ liệu hoặc nhấn phím F9.

Bước 4: Xử lý cân đối kế toán để ra Báo cáo tài chính
Vào menu Báo cáo tài chính\Xử lý cân đối kế toán.
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Quá trình xử lý cho NSD biết có lỗi hay không có lỗi.
Kết thúc, NSD kiểm tra lại kết quả tính giá thành trên menu Báo cáo\Báo báo công trình.
V - CÁC THAO TÁC THỰC HIỆN CÁC BẢNG DỮ LIỆU TRÊN SIMSOFT
Ngoài hệ thống menu và các nút lệnh được trình bày trên màn hình cập nhật, SimSoft còn cung cấp
cho NSD một hệ thống menu lệnh, bao gồm các lệnh thường hay sử dụng để thao tác với dữ liệu trên
lưới.
Hệ thống menu lệnh được thiết kế theo dạng “popup” (bật
lên) hay còn gọi là menu ngữ cảnh (context menu). Nghĩa là nó
không hiển thị trực tiếp trên màn hình nhập liệu mà sẽ xuất hiện
khi NSD cần.
Có hai cách để “gọi” thực đơn này:
- Sử dụng nút

trên thanh công cụ.

- Click phải chuột phải (Right click) tại bất kỳ vị trí nào
trong bảng đang chứa dữ liệu
Menu lệnh (thực đơn) xuất hiện như hình bên, tùy vào mục
đích sử dụng mà NSD chọn 1 mục tương ứng trên thực đơn.

1. Mở bảng dữ liệu
- Để truy cập đến đối tượng nào (bảng danh mục, lệnh hoặc báo cáo), NSD thao tác trực tiếp
trên cây thực đơn trên màn hình nền - cửa sổ chính của SimSoft. Ưu điểm của cách này là SimSoft
luôn “lưu vết” (ghi lại) thao tác mà người dùng vừa thực hiện.
2. Đánh dấu chọn một bản ghi trong bảng dữ liệu
Danh mục là một bảng thông tin chi tiết về một nhóm đối tượng. Ví dụ Danh mục khách hàng là
bảng thông tin chi tiết về người mua và nhà cung cấp và đối tượng công nợ khác. Mỗi dòng dữ liệu là
tập hợp thông tin về một đối tượng đó (gọi là bản ghi), trong đó mỗi ô là một thông tin (gọi là trường
dữ liệu). Muốn lựa chọn thông tin của một đối tượng nào người dùng chỉ việc di chuyển con trỏ (iii) đến
dòng thông tin của đối tượng đó.
Nếu muốn chọn cả một dòng thông tin, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Space hoặc Click chuột vào lề
trái (trước ô đầu tiên) của dòng thông tin. Mặc định, trong chế độ chỉ đọc (read only), SimSoft hiểu
mẩu tin được đánh dấu là mẩu tin hiện hành và được hiển thị trên nhóm nút di chuyển.
Trong trường hợp danh mục có quá nhiều bản ghi, SimSoft hỗ trợ cho NSD công cụ tìm kiếm và
lọc dữ liệu vô cùng mạnh mẽ. Với công cụ này, NSD hoàn toàn có thể truy xuất bất cứ thông tin nào
theo những điều kiện tìm kiếm, từ khái quát đến cụ thể.
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3. Chọn nhiều bản ghi trong bảng dữ liệu
- Chọn nhiều bản ghi liên tiếp: Chọn bản ghi đầu tiên trong khối muốn đánh dấu, nhấn giữ phím
Shift rồi đánh dấu chọn bản ghi cuối cùng trong khối.
- Chọn nhiều bản ghi rời rạc: Nhấn giữ phím Ctrl sau đó Click chọn những bản ghi muốn đánh
dấu.
4. Sắp xếp thứ tự cột thông tin trong bảng dữ liệu
Để trình bày thông tin có trật tự khoa học và thích hợp cho việc thống kê, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm,
phân tích, SimSoft hỗ trợ NSD khả năng thay đổi thứ tự các cột.
Để thực hiện điều này, NSD Click chuột vào tiêu đề của cột muốn thay đổi vị trí sau đó nhấn giữ
và kéo thả (drad and drop) vào vị trí mong muốn. Động tác này rất đơn giản và trực quan, làm cho
NSD không có cảm giác gò bó, cứng nhắc.
5. Thay đổi độ rộng và chiều cao của ô (dòng, cột) trong bảng dữ liệu
Đôi khi mẩu thông tin bị che khuất do độ rộng của ô (cũng là độ rộng của cột) không đủ lớn. Để
chỉnh lại độ rộng của ô cho phù hợp, NSD đặt con trỏ vào đường kẻ bên phải, trên tiêu đề của cột (khi
con trỏ có dạng
), sau đó nhắp đúp (Double click) chuột trái. Nếu chưa vừa ý, đặt thao tác trên làm
tương tự đối với dòng dữ liệu.
6. Chọn cột (Ẩn/hiện các trường) trong bảng dữ liệu
Đôi khi, NSD chỉ muốn xem một vài thông tin của đối tượng trong bảng dữ liệu. Ngoài tính năng
sắp xếp thứ tự và hiệu chỉnh độ rộng các cột, SimSoft còn cho phép NSD làm ẩn/hiện các trường dữ
liệu theo ý muốn.
Cách thức thực hiện như sau:
- Nhắp vào nút Chọn cột hoặc tổ hợp phím
Alt_H
- Đánh dấu chọn hiển thị cho các cột. Chọn
tất cả nếu muốn hiển thị tất cả các cột, Bỏ tất cả
để đánh dấu lại
- Duyệt để xác nhận (Chú ý: phải có ít nhất
một trường được chọn); Huỷ bỏ để bỏ qua việc
thiết lập.
- NSD cũng có thể làm ẩn/hiện cột cột bằng
động tác Kéo rê trên tiêu đề cột hoặc sử dụng
Menu lệnh Giấu cột hoặc tổ hợp phím Alt_L_D.
7. Tìm kiếm thông tin trong bảng dữ liệu (Alt_T hoặc Alt_L_3)
Muốn tìm kiếm theo trường thông tin nào,
NSD chỉ việc chọn cột dữ liệu tương ứng. Sau đó
Click nút Tìm trên thanh công cụ hoặc tổ hợp
phím Alt_T. Tên cột tìm kiếm được thể hiện trên
thanh Tiêu đề của màn hình tìm kiếm.
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Các toán tử tìm kiếm:
Ý nghĩa

Toán tử
=

Tìm chính xác

Like

Tìm gần đúng

<>

Tìm loại trừ

>

Tìm giá trị lớn hơn

<

Tìm giá trị bé hơn

>=

Tìm giá trị lớn hơn hoặc bằng

<=

Tìm giá trị bé hơn hoặc bằng

Các giá trị đại diện:
Giá trị đại diện

Ý nghĩa

Kết quả tìm
kiếm

Ví dụ

*

Đại diện cho bất
“Kế*”
kì giá trị nào

Tất cả chuỗi, bắt
đầu có chữ “Kế”

?

Đại diện cho ký
“???toán”
tự ở vị trí đó

Gồm 7 ký tự, tận
cùng có chữ
“toán”

8. Lệnh lọc theo cột (Alt_C hoặc Alt_L+1)
Đây là chức năng quan trọng và thường
được sử dụng nhất trong SimSoft. Thậm trí
chức năng này có thể thay thế chức năng tìm
kiếm do tính hữu dụng của nó.
Ưu điểm của chức năng lọc là khả năng
hiển thị trực tiếp kết quả tìm kiếm theo điều
kiện lọc trên lưới. Điều này giúp cho NSD tập
trung hơn vào thông tin cần tra cứu, mặt khác
còn cho phép hiển thị nhóm đối tượng có cùng
tính chất theo điều kiện lọc.
Với chức năng lọc, SimSoft không hạn
chế điều kiện tìm kiếm. Điều này làm tăng
hiệu năng truy vấn (hỏi đáp) thông tin. Kết 
quả phân tích cũng có giá trị cao hơn.



Có hai mức độ kết hợp điều kiện lọc:
-

Lọc kết hợp nhiều điều kiện tại trường(cột) dữ liệu hiện
hành

-

Lọc kết hợp nhiều điều kiện với giá trị tại trường(cột)
dữ liệu khác.

Tuỳ theo mức độ chi tiết thông tin, NSD lựa chọn các giá
trị tương ứng trên màn hình lựa chọn:
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-

Nếu chỉ lọc các giá trị tại trường(cột) dữ liệu hiện hành, sau khi chọn điều kiện lọc kết hợp (nếu
có), NSD chọn Không nối ở màn hình lọc  và Thực
hiện lọc ở màn hình lọc 

-

Nếu lọc các giá trị tại nhiều trường dữ liệu khác
nhau,sau khi chọn điều kiện lọc tại trường dữ liệu hiện
hành, NSD chọn Không nối ở màn hình lọc  và chọn
một trong hai toán tử kết hợp Và/Hoặc trong màn hình
lọc  sau đó xác định điều kiện lọc ở trường dữ liệu
khác rồi Thực hiện lọc như bước 1.

Với kết quả lọc, NSD có thể in ngay các thông tin ra giấy hoặc cập nhập đồng loạt dữ liệu cần thay
thế như: Thay thế giá trị trong cột; xuất thông tin ra ngoài… nhằm phục vụ công việc tổng hợp và
phân tích số liệu.




Để loại bỏ điều kiện lọc nhấn chọn nút

hoặc điều kiện lọc là cột mã không rỗng.

Giá trị rỗng đôi khi được thay thế bởi điều kiện “Số ký tự = 0”.

9. Thêm mới mẩu tin vào danh mục (Alt_M)
Để thêm mới mẩu tin và danh mục, trước tiên NSD phải có đầy đủ các thông tin của đối tượng.
Mức độ đầy đủ của thông tin bao nhiêu sẽ thuận tiện cho việc cập nhật số liệu phát sinh có liên quan
bấy nhiêu.
Thứ hai, phải đảm bảo tính đồng bộ và nhất quán của bộ mã: Loại bỏ khả năng trùng lắp
(duplicate) , quá tải (over load).
Sau khi có đủ các điều kiện trên, NSD có thể thêm mới thông qua màn hình thêm mới.
Để thêm mẫu tin vào danh mục:
-

Mở danh mục cần thêm, Click chọn nút <Thêm> hoặc tổ hợp phím Alt_M  Làm xuất hiện
màn hình thêm mới.

-

Mỗi đối tượng (Danh mục) có một màn hình thêm mới riêng.

-

Điền đầy đủ các
thông tin cần
thiết trước khi
nhấn nút Thêm
trên màn hình này.




Không nên để gián đoạn công việc nhập liệu vì điều đó sẽ làm giảm hiệu suất làm việc
Không nên thay đổi mã các đối tượng đã thêm, nếu thay đổi phải được phép của người quản trị

10. Xoá mẩu tin trong bảng dữ liệu (Alt_X)
Ngay sau khi thêm mới mẩu tin, NSD được phép xoá mẩu tin nếu thấy không phù hợp. Tuy nhiên
điều này không được khuyến
khích mà cách khôn ngoan là
nên sửa lại mẩu tin cho đối
tượng sẽ nhập mới tiếp theo.
NSD cũng có thể xóa các
mẩu tin dư thừa, trùng lắp. Tuy
nhiên, trước khi xoá mẩu tin,
NSD nên lưu ý kiểm tra chính
xác thông tin trước khi thi hành
lệnh.
Để Xoá mẩu tin:
- Click chọn mẩu tin cần
xoá (chọn lề bên trái của
dòng sẽ thấy dòng bị bôi đen).
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- Nhấn phím Delete hoặc nút <Xoá> trên thanh công cụ.
- Xác nhận thông tin lần cuối trước khi thực sự muốn xoá chọn nút <Yes>, ngược lại chọn nút
<No>.
11. Sửa dữ liệu trong bảng dữ liệu
Giải pháp thiết kế và trình bày thông tin trên lưới không những tạo điều kiện thuận lợi cho NSD
trong việc lọc và tìm kiếm thông tin mà còn giúp họ thao tác và làm việc với các đối tượng rất dễ dàng.
Mặc định sau khi mở một bảng dữ liệu, chế độ làm việc đối với dữ liệu ở chế độ chỉ đọc (read only)
hay còn gọi dữ liệu đã bị khoá (Locked). Nghĩa là NSD có thể xem mà không thể sửa dữ liệu trên lưới.
Cơ chế này nhằm đảm bảo dữ liệu được bảo vệ an toàn cho dù sự thay đổi dữ liệu chỉ là kết quả của sự
bất cẩn, vô tình của người có thẩm quyền được sửa.
Trong trường hợp phát hiện thông tin không hợp lệ, cần hiệu chỉnh cho phù hợp, NSD (phải là
người có thẩm quyền) có thể “mở khoá” để vào chế độ sửa.
Để làm điều đó: Click chọn nút <Sửa> trên thanh công cụ hoặc tổ hợp phím Alt_A
Ở chế độ này, NSD có thể:
- Thay đổi dữ liệu trong ô
- Sao chép, cắt, dán, di chuyển qua các ô
- Sắp xếp dữ liệu
NSD không thể:
- Đóng (Close) màn hình làm việc
- Thực hiện các lệnh trên Thực đơn Lệnh (popup menu)
- Tìm kiếm, lọc dữ liệu
- Xử lý dữ liệu (F9)




Trở về chế độ chỉ đọc trước khi thực hiện các lệnh xử lý bằng nút Ghi (Alt_G)
SimSoft tự động ghi lại những thay đổi nếu con trỏ di chuyển qua bản ghi khác

12. Sắp xếp dữ liệu trong bảng dữ liệu
Việc sắp xếp dữ liệu trong bảng dữ liệu
cũng rất đơn giản. NSD chỉ việc Click vào
nút <Sắp xếp> trên thanh công cụ hoặc tổ
hợp phím Alt_S. Hộp thoại phương thức sắp
xếp xuất hiện. Mặc định cột được sắp xếp là
cột hiện hành. NSD có thể thay đổi các cột
sắp xếp. Nếu muốn áp dụng cố định kiểu sắp
xếp này cho danh mục, NSD đánh dấu và
mục Sắp xếp cố định bảng.
NSD cũng có thể sắp xếp nhanh dữ liệu
trong cột hiện hành bằng thực đơn lệnh
Alt_L_2
13. Thay đổi tiêu đề cột trong bảng dữ liệu
SimSoft có khả năng mở rộng các yêu cầu quản lý thông tin
nhằm thích ứng nhu cầu NSD. Một trong những ưu điểm đó là khả
năng cho phép dùng sửa lại tiêu đề trường thông tin trong bảng dữ
liệu. Với chức năng này, giờ đây các thông tin thuộc về kỹ thuật của
phần mềm không còn phụ thuộc vào người lập trình. SimSoft trao
quyền đó cho NSD. Điều này tạo nên tính uyển chuyển, nhịp nhàng của phần mềm hơn.
Để thay đổi tiêu đề cho cột, NSD chọn thực đơn lệnh Thay đổi tiêu đề của cột (Alt_L_A)
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14. Thay thế giá trị trong cột
Trong quá trình nhập dữ liệu, đôi khi NSD có
nhu cầu cập nhập một thông tin hàng loạt đối tượng
đã có (VD, chỉ có một đơn vị tính duy nhất cho các
mặt hàng, sửa thông tin nhóm đối tượng qua
bước Lọc dữ liệu…). Công cụ hỗ trợ hữu hiệu nhất
là sử dụng lệnh Thay thế giá trị trong cột.
Để thực hiện thay thế giá trị trong cột, NSD
chọn thực đơn lệnh Thay giá trị trong cột
(Alt_L_9)



Trước khi thực hiện lệnh Thay, phải đảm bảo rằng đã xác định chính xác cột và giá trị thay thế.
Cần lưu ý không nên chọn cả cột vì cột được chọn là cột mà con trỏ đang định vị như hình trên



Nên sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện để đảm bảo dữ liệu bị thay thế có thể được khôi phục

15. Định dạng dữ liệu trong cột (Alt_L_B)
Đôi khi NSD muốn thông tin trở lên dễ đọc hơn, hoặc
muốn thông tin trình bày theo sở thích của mình. SimSoft
hỗ trợ công cụ định dạng một cách linh động, hoàn toàn
phù hợp với kiểu dữ liệu.
Để định dạng dữ liệu trong một trường, sử dụng lệnh
Định dạng dữ liệu trong cột (Alt_L_B)
Các mã định dạng thường dùng:
Mã định dạng

Kiểu dữ
liệu

VD

#,###

Số

9.9959.995

#,###.##

Số

9.995,859995,85

#,###.#0

Số

9.995,859995,90

#,###.00

Số

9.995,8510.001

>

Chữ

inIN

<

Chữ

Inin

*

Chữ

INIn

TRUE/FALSE

Logic

-1TRUE

ON/OFF

Logic

-1ON

YES/NO

Logic

-1YES

“Không”;“Có”

Logic

-1“Có”
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16. Tạo lập công thức cho trường dữ liệu (Alt_L_F)
Một ưu điểm thể hiện tính linh động của SimSoft là
khả năng cho phép NSD tạo lập công thức trong bảng dữ
liệu. Với chức năng này, NSD hoàn toàn tạo lập công thức
tính toán cho trường dữ liệu phù hợp mà không lệ thuộc
vào người lập trình.

Chú ý:

o Để sử dụng chức năng này đòi hỏi NSD phải có kỹ
năng quản trị CSDL hoặc được sự hướng dẫn từ
nhân viên DaMi.
o Trước khi thự hiện chức năng này NSD phải sao
lưu dữ liệu.

17. Chọn lọc các dòng theo biểu thức SQL(Alt_L_G)
SimSoft cung cấp công cụ này cho NSD am hiểu về
ngôn ngữ truy vấn dữ liệu. Công cụ này nhằm phát huy sở
trường của NSD để đạt trình độ cao hơn trong việc truy
xuất thông tin.
Với chức năng này, NSD hoàn toàn chủ động trong
việc tìm kiếm, rút trích dữ liệu bằng ngôn ngữ truy vấn
SQL mà không sử dụng các lệnh thông thường của
SimSoft.
18. Kết xuất dữ liệu ra Excel (Alt_L_H)
Excel là một ứng dụng cơ sở dữ liệu phổ biến và quen thuộc với hầu hết NSD. Khả năng kết xuất dữ
liệu ra ứng dụng này nhằm phát huy tối đa khả năng khai thác dữ liệu của SimSoft. Với công cụ có
nhiều ưu điểm mà Microsoft hỗ trợ, NSD hoàn toàn có thể làm và tận dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu sẵn
có của chương trình.
Vào bảng Danh mục bất kỳ chọn nút <Lệnh>, chọn mục <Chuyển các dòng và cột đã chọn ra
Excel>.
19. Sao chép dữ liệu vào/ra
Đây là một kênh xuất thông tin quan trọng của SimSoft. Ngoài hệ thống sao lưu dự phòng, NSD
còn có thể sử dụng chức năng này cho nhiều mục đích khác nhau:
-

Di chuyển thông tin
Sao lưu và phục hồi bộ phận
Bổ sung dữ liệu cho nhiều kỳ
…

Vào bảng Danh mục bất kỳ chọn nút <Lệnh>, chọn mục <Chép các dòng đã chọn ra tập tin>
hoặc <Bổ sung các dòng khác từ tập tin>.
20. Đồng bộ các danh mục dữ liệu theo kỳ này
Đây là chức năng thường dùng trên SimSoft khi NSD chỉnh sửa thông tin trong danh mục kỳ này
nhưng thông tin danh mục ở kỳ khác không thay đổi.
Vào bảng Danh mục bất kỳ chọn nút <Lệnh>, chọn mục <Đồng bộ các danh mục dữ liệu theo kỳ
này>. Chọn danh mục muốn đồng bộ rồi chọn nút <OK>.
*
*

*
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Phần III: HỆ THỐNG BÁO CÁO TRÊN SIMSOFT
Thực chất với phần mềm SimSoft , người sử dụng chỉ cần khai báo và nhập các thông tin của nghiệp
vụ kế toán, hệ thống sẽ tổng hợp lên các báo cáo kế toán liên quan.
Đối với từng phân hệ kế toán, SimSoft có các báo cáo như sau:
I - SỔ KẾ TOÁN
1.

Tiền mặt
Sổ quỹ tiền mặt chi tiết
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ nhật ký thu tiền
Sổ nhật ký chi tiền
…

2.

7.

Sổ chi tiết chi phí theo tài khoản
Sổ tổng hợp chi phí theo tài khoản
Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
Sổ chi tiết chi phí theo mã
…
8.

Tiền gửi ngân hàng

Bán hàng và nợ phải thu
Sổ chi tiết bán hàng
Báo cáo tổng hợp bán hàng
Sổ nhật ký bán hàng
Sổ chi tiết công nợ theo Tài khoản và
Khách hàng
Sổ tổng hợp công nợ theo Tài khoản
phải thu
…

4.

Mua hàng và nợ phải trả
Sổ chi tiết mua hàng
Sổ nhật ký mua hàng
Sổ chi tiết công nợ theo Tài khoản và
Nhà cung cấp
Sổ tổng hợp công nợ theo Tài khoản
phải trả
…

5.

6.

9.

Báo cáo thuế
Tờ khai thuế GTGT
Bảng kê Hóa đơn HH, DV bán ra
Bảng kê Hóa đơn HH, DV mua vào
Tờ khai thuế TNDN tạm tính
Tờ khai quyết toán thuế TNNDN
…

Giá thành sản phẩm
Bảng định mức sản phẩm
Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm…
Thẻ tổng hợp sản phẩm dở dang
…

10. Tài sản cố định
Danh sách TSCĐ
Danh sách CCDC
Bảng tổng hợp phân bổ CPTT
…
11. Kế toán tổng hợp
Sổ nhật ký chung
Chứng từ ghi sổ
Sổ Nhật ký - Sổ cái
Sổ cái …
Sổ tổng hợp tài khoản
…

Hàng tồn kho
Bảng kê nhập kho từ ngày đến ngày
Bảng kê xuất kho từ ngày đến ngày
Thẻ kho
Sổ chi tiết nhập xuất tồn VTHH
Sổ tổng hợp nhập xuất tồn VTHH
…

Báo cáo công trình
Bảng kê chi tiết tất cả chi phí theo
công trình
Bảng tổng hợp giá thành công trình
Bảng tổng hợp công trình dở dang
Sổ chi tiết công nợ theo Khách hàng
và theo công trình
…

Sổ quỹ tiền gửi
Sổ quỹ tiền gửi theo tài khoản
3.

Báo cáo chi phí

II - BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bảng cân đối tài khoản
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh Phần I
Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với
Nhà nước (Phần II)
Thuế GTGT được khấu trừ, được miễn
giảm, được hoàn lại (Phần III)
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Theo PPTT)
Thuyết minh báo cáo tài chính
Danh mục các chỉ tiêu báo cáo tài chính
Trang 46

“Chuyên Sâu Tạo Nên Sự Khác Biệt”

DaMi SimSoft 7.1

Chú ý:
Trước khi xem báo cáo bất kỳ, NSD thực hiện Xử lý dữ liệu hoặc Xử lý cân đối kế toán để SimSoft
cập nhật trực tiếp số liệu từ các chứng từ liên quan vào báo cáo hiện thời.
Vào menu Xử lý\Xử lý dữ liệu hoặc nhấn phím F9 hoặc click biểu tượng

trên thanh công cụ.

Vào menu Báo cáo tài chính\Xử lý cân đối kế toán.

Trước khi chọn nút <OK> in báo cáo, NSD có thể chọn nhiều loại mẫu báo cáo tại cửa sổ sau:

*
*

*
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Phần IV: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ MÃ HOÁ THÔNG TIN
TRÊN SIMSOFT
1. Mục đích và ý nghĩa
Mã hoá thông tin ở đây là gì? Tại sao lại phải mã hoá thông tin?
Mã hoá thông tin có thể hiểu là việc tập hợp tất cả các thông tin của một đối tượng nào đó thành một
đoạn mã (có thể là số, chữ hay các ký hiệu,...) mà thông qua đoạn mã này sẽ biết được các thông tin chi
tiết về đối tượng đó.
VD: Qua số chứng minh thư của một người, người quản lý có thể tìm được các thông tin chi tiết về
một người như: Họ và tên, Tuổi, Quê quán, ...
Trong kế toán có rất nhiều các đối tượng như: Tài Khoản, VTHH, Khách hàng, Phòng ban, Nhân
viên, Kho, TSCĐ... Để tin học hoá công tác kế toán hay nói đơn giản là để tối ưu được việc xử lý tìm
kiếm, tính toán... thay vì phải xử lý rất nhiều thông tin về một đối tượng thì chỉ cần xử lý với đoạn mã
hóa của đối tượng đó.
Việc tổ chức và mã hoá thông tin đòi hỏi tính khoa học và thuận tiện cho NSD. Phần này sẽ hướng
dẫn NSD cách tổ chức và mã hoá (đánh mã) các thông tin khi khai báo. Tuy đây chưa phải là cách mã
hoá khoa học nhất nhưng qua nhiều năm kinh nghiệm triển khai của DaMi, chúng tôi muốn đưa ra một
cách mã hóa đơn giản, phù hợp với khả năng và trình độ của nhiều NSD.
2. Cách đánh mã thông tin
2.1. Quy ước chung
Nguyên tắc chung của việc đánh mã thông tin là: Được phép dùng các ký tự chữ (A - Z) (nên dùng
chữ hoa ) hoặc ký tự số (0 - 9), có thể dùng một số ký tự đặc biệt như dấu gạch ngang (-), gạch chân (_)
hoặc gạch chéo (/, \), dấu chấm (.).
Tuy nhiên, NSD không nên dùng mã bằng tiếng Việt (chữ thường có dấu), không nên dùng các ký tự
đặc biệt như dấu cách (phím space trên bàn phím), dấu phẩy (,), dấu chấm than (!), dấu hỏi (?), phần
trăm (%), dấu và (&), ...
Mã của một đối tượng phải là duy nhất, không được phép trùng nhau (VD: Một khách hàng không
có 2 mã trong Danh mục Khách hàng). Số ký tự trong mã của một đối tượng không nên dài quá
(thường 10 ký tự đến 20 ký tự).
2.2. Cách tổ chức mã hoá thông tin
Thực tế, NSD có nhiều phương pháp mã hoá thông tin, các phương pháp này phải phụ thuộc vào yêu
cầu tổ chức quản lý đối tượng và phụ thuộc vào tính chất của từng đối tượng cụ thể. Phần này chỉ giới
thiệu phương pháp đánh mã đơn giản nhất phù hợp với trình độ của kế toán hiện tại trên SimSoft.
Mã Khách hàng, nhà cung cấp: Dùng tên viết tắt của khách hàng, nhà cung cấp (chữ hoa không
dấu), kèm theo số thứ tự, hoặc chữ viết tắt đặc biệt trong trường hợp có nhiều khách hàng, doanh
nghiệp có tên viết tắt trùng nhau.
Ví dụ:

BMINH: Công ty Cổ phần Bình MInh
HPTHANH: Công ty TNHH Hoàng Phương Thanh
NNXANH: Cty TNHH Ngôi Nhà Xanh
…
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Mã Loại vật tư, hàng hóa, CCDC: Dùng ký tự chữ hoa không dấu để viết tắt tên của các VTHH,
CCDC phù hợp với việc quản lý của DN.
Ví dụ :

HH: Hàng hóa
CCDC: Công cụ dụng cụ
TP: Thành phẩm
NVL: Nguyên vật liệu
MMTB: Máy móc, thiết bị

Mã Vật tư, hàng hóa, CCDC: Dùng kết hợp các ký tự theo quy ước trong mã VTHH, CCDC gồm
có tên viết tắt của vật tư, hàng hóa, CCDC (chữ hoa không dấu) và ký hiệu về thông số kỹ thuật hay
quy cách, kích cỡ của vật tư, hàng hóa, CCDC (nếu có).
Ví dụ:

DD_NOKIAN6: Điện thoại Nokia N6
DH_SHIMAZU12: Điều hòa Shimazu 12000 BTU
TL_TOSHIBA: Tủ lạnh Toshiba

Mã Công trình: Dùng ký tự chữ để viết tắt tên của Công trình (chữ hoa không dấu) kèm theo số thứ
tự (nếu có).
Ví dụ:

BKTD: Công trình bờ kè Thanh Đa
TN_BITEXCO: Tòa nhà Bitexco Financial
NX_VSIP: Nhà xưởng KCN VISIP

Mã Kho: Dùng ký tự chữ để viết tắt tên của Kho hàng (chữ hoa không dấu) kèm theo số thứ tự (nếu
có).
Ví dụ:

CTY: Kho công ty
KCH: Kho cửa hàng

Mã Khu vực: Dùng mã số điện thoại của khu vực (tỉnh thành).
Ví dụ:

08: Hồ Chí Minh
04: Hà Nội
065: Bình Dương
061: Đồng Nai

Mã Yếu tố chi phí: Dùng tên viết tắt của Yếu tố chi phí(chữ hoa không dấu) kèm theo số thứ tự
(nếu có).
Ví dụ:

TK: Chi phí tiếp khách
DT: Chi phí điện thoại
DIEN: Chi phí tiền điện
KT: Phí kiểm toán
NH: Phí Ngân hàng

Mã Bộ phận sử dụng: Dùng tên viết tắt của bộ phận trong doanh nghiệp (chữ hoa không dấu) kèm
theo số thứ tự (nếu có).
Ví dụ:

BPBH: Bộ phận bán hàng
BPQL: Bộ phận quản lý
PGD: Phòng giám đốc
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CH01: Cửa hàng
Mã Loại tài sản cố định: Dùng kết hợp các loại ký tự bao gồm tên viết tắt của TSCĐ (chữ hoa
không dấu).
Ví dụ:

PMVT: Phần mềm vi tính
CCDC: Công cụ dụng cụ
NCKT: Nhà cửa, vật kiến trúc
MMTB: Máy móc, thiết bị
PTVT: Phương tiện vận tải

Mã Tài sản cố định: Dùng kết hợp các loại ký tự bao gồm tên viết tắt của TSCĐ (chữ hoa không
dấu), kết hợp với số thứ tự của TSCĐ (nếu có nhiều TSCĐ cùng loại, cùng tên).
Ví dụ:

MVT_INTEL01: Máy vi tính intel 01
MAYIN: Máy in
NHACAPII: Nhà cấp II

Mã các nghiệp vụ định khoản tự động: Dùng ký tự số theo quy ước đã thiết lập sẵn trong hệ thống.

Chú ý:
Hệ thống sắp xếp danh sách thông tin khai báo theo thứ tự 0…9, A…Z, a…z. Dùng ký tự số đánh mã
để có cách tổ chức khoa học, hệ thống sắp xếp danh sách thông tin khai báo theo thứ tự tăng dần. Nếu
danh sách thông tin cần khai báo có: Số lượng < 10, mã số có thể bắt đầu từ 1; Nếu 10<=SL<100, mã
số phải bắt đầu từ 01; Nếu 100<=SL<1000, mã số phải bắt đầu từ 001...
Đối với mã Khu vực hay mã tài khoản đã được thiết lập sẵn trong hệ thống, nếu NSD muốn khai báo
thêm nên đánh mã tiếp theo tương tự như quy ước của hệ thống.

Trang 50

“Chuyên Sâu Tạo Nên Sự Khác Biệt”

DaMi SimSoft 7.1

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM SIMSOFT
o Câu hỏi 1a: Khi muốn đăng ký thêm tài khoản vào danh mục tài khoản, thực hiện thế nào ?
Trả lời: Chọn menu “Danh mục” => chọn “Danh mục tài khoản”, hoặc click chuột vào biểu tượng
“Danh mục tài khoản” trên thanh công cụ. Nhấn <Alt_M> hoặc click chuột vào nút Thêm để tiến
hành thêm dữ liệu.
o Câu hỏi 1b : Muốn khai báo số dư đầu kỳ của tất cả các TK làm thế nào?
Trả lời :
1. Để khai báo số dư đầu kỳ của tất cả các TK : vào danh mục tài khoản chọn chức năng sửa
sau đó tiến hành khai báo số dư cho các (Chú ý : Chỉ khai báo số dư cho các TK chi tiết, không được
khai báo số dư ở các TK tổng hợp. VD có TK : 111 và TK con của nó là : 1111 thì chỉ khai báo cho
TK 1111; chương trình sẽ tự động tổng hợp lên TK 111.)
2. Riêng các TK công nợ không khai báo trực tiếp trong danh mục TK mà khai báo dựa vào
đối tượng ( khách hàng ) cụ thể; VD : Muốn khai báo số dư cho tài khoàn 131 thì phải thêm MaKH
trước sau đó mới vào sổ công nợ thêm số dư vào; chương trình sẽ tự động cập nhật vào danh mục
TK.
o Câu hỏi 2: Để xem chi tiết Sổ công nợ phải thu, thực hiện như thế nào ?
Trả lời: Chọn menu “Báo cáo” => Click chuột chọn “Bán hàng và nợ phải thu”, đưa vệt sáng đến
sổ cần mở nhấn <Enter>.
o Câu hỏi 3: Khi cho xuất hoá đơn bán hàng thì lượng hàng trong kho có giảm xuống không?
Trả lời: Khi cho xuất hoá đơn (Nhập ở giao diện hóa đơn bán hàng) thì hàng hoá trong kho sẽ giảm
xuống và SimSoft sẽ tự động tạo phiếu xuất kho khi bán hàng (ký hiệu: PXM).
o Câu hỏi 4: Sau khi đã nhập chứng từ mới phát hiện ra sai sót thì sửa như thế nào?
Trả lời: Chọn menu “Nhập chứng từ” => chọn “Sổ chứng từ gốc”, hoặc click chuột vào biểu tượng
“Sổ chứng từ gốc” trên thanh công cụ. Nhấn <Alt_A> hoặc click chuột vào nút Sửa để tiến hành
sửa dữ liệu. Kết thúc việc sửa nhấn <Alt_G> để ghi lại.
o Câu hỏi 5: Khi đang nhập chứng từ mà không nhớ mã khách hàng, chỉ nhớ một phần tên của khách
hàng, thực hiện như thế nào?
Trả lời: Khi nhập chúng từ, nếu chỉ nhớ một phần tên của khách hàng thì ạt i ô chọn mã khách hàng
nhấn phím <F3>, gõ một phần tên của khách hàng vào ô sáng, nhấn <Enter>.Khi đó, dùng phím
mũi tên để chọn mã khách hàng cần lấy rồi nhấn <Enter>.
o Câu hỏi 6: Để hiển thị một số cột cần thiết trong bảng dữ liệu, thực hiện như thế nào ?
Trả lời: Trong danh mục chọn nút Chọn cột, click chuột chọn những cột cần hiển thị, nhấn nút
Duyệt, các cột được chọn sẽ hiển thị.
o Câu hỏi 7: Có một số cột có chọn nhưng không hiển thị lên lý do tại sao?.
Trả lời: Đó là một số cột chương trình mặc định là cột hệ thống; muốn hiển thị lên trước khi Click
<Duỵêt> người dùng phải nhấn tổ hợp phím “Ctr + U“
o Câu hỏi 8: Để xem Bảng nhập xuất tồn VTHH, xem ở mục nào ?
Trả lời: Chọn menu “Danh mục”, chọn “Bảng tổng hợp nhập xuất tồn”.
o Câu hỏi 9: Khi nào thì chọn nút lệnh “Nhập” trong giao diện thu chi?
Trả lời: Khi nhập bút toán kép thì chọn nút lệnh “Nhập” (VD: Nợ 6411, 6421, 6271 – Có 334 thì
mỗi lần nhập 1 bút toán đối ứng thì chúng ta chọn nút này).
o Câu hỏi 10: Khi nào thì chọn nút lệnh “Nhập BT này và BT thuế” trong giao diện thu chi?
Trả lời: Khi nhập bút toán có thuế GTGT thì chọn nút lệnh “Nhập BT này và BT thuế”(VD: Phiếu
chi tiền điện thoại cho nhiều hóa đơn thì khi kết thúc 1 hóa đơn ta dùng nút này).
o Câu hỏi 11: Khi nhập bút toán có loại tiền là USD, phải nhập như thế nào?
Trả lời: Khi nhập chứng từ chọn ô “loại tiền” và chọn giá trị là USD.
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o Câu hỏi 12: Để sửa chi tiết dữ liệu trong cột trong danh mục, thực hiện như thế nào?
Trả lời: Chọn nút lệnh Sửa, chúng ta đến cột muốn sửa nhấn <F2> hoặc click chuột 2 lần liên tục.
o Câu hỏi 13: Để sắp xếp lại trật tự của cột, phải thực hiện như thế nào ?
Trả lời: Chọn nút lệnh Sắp xếp, chọn cột và chiều sắp xếp. Sau khi chọn xong cột cần sắp xếp,
chọn <Duyệt> hoặn nhấn <Enter>.
o Câu hỏi 14: Để sắp xếp cố định bảng, thực hiện như thế nào ?
Trả lời: Đưa dấu nháy xanh về cột muốn sắp xếp, chọn nút lệnh Sắp xếp, chọn thêm cột (nếu cần)
và chiều sắp xếp, chọn checkbox “Sắp xếp cố định bảng” (nếu muốn giữ cố định sắp xếp), nhấn
<Enter> hoặc chọn <Duyệt>.
o Câu hỏi 15: Để sắp xếp lại trật tự Bảng cân đối kế toán, thực hiện như thế nào ?
Trả lời: Từ menu “Kế toán tổng hợp”, click chuột chọn “Danh mục các chỉ tiêu báo cáo tài chính”,
chọn “Bảng cân đối kế toán”, để ô sáng ở cột “Chỉ tiêu”, chọn nút lệnh Sắp xếp. Sau khi chọn xong
chiều sắp xếp, chọn checkbox “Sắp xếp cố định bảng này”, nhấn <Enter> hoặc chọn <Duyệt>.
o Câu hỏi 16: Khi muốn chuyển sang kỳ hạch toán mới, thực hiện như thế nào?
Trả lời: Từ menu “Báo cáo tài chính”, chọn “Khoá sổ và chuyển sang kỳ sau” , nhấn nút <Khoá
sổ> và đợi SimSoft thông báo “Đã khoá an toàn các sổ dữ liệu”.
o Câu hỏi 17: Khi muốn thay đổi kỳ hạch toán đã được mở sổ kế toán, thực hiện như thế nào ?
Trả lời: Từ menu “Hệ thống”, chọn “Thay đổi kỳ hạch toán…”, chọn lại tháng muốn mở số kế
toán, nhấn <OK>.
o Câu hỏi 18: Nếu gặp thông báo “Tháng này chưa được mở (bằng[khoá sổ])! Hãy chọn lại tháng đã
mở sổ kế toán”?
Trả lời: Nếu gặp thông báo lỗi như trên, phải thực hiện chức năng “Khoá sổ và chuyển sang kỳ
sau” để chuyển sang kỳ hạch toán mới.
o Câu hỏi 19: Khi thực hiện chức năng “Khoá sổ” thì số dư cuối kỳ này có chuyển sang đầu kỳ sau
không?
Trả lời: Khi thực hiện chức năng “Khoá sổ” thì số dư cuối kỳ này sẽ được chuyển sang đầu kỳ sau.
o Câu hỏi 20: Để in một số cột theo ý muốn, thực hiện như thế nào ?
Trả lời: Chọn nút lệnh “Chọn cột”, chọn “Bỏ tất cả”, click chuột chọn những cột cần in, nhấn
<Enter> hoặc chọn <Duyệt>.
o Câu hỏi 21: Để trở lại bảng ban đầu, thực hiện như thế nào ?
Trả lời: Chọn nút lệnh “Chọn cột”, click chuột chọn “Tất cả”, nhấn <Enter> hoặc chọn <Duyệt>.
o Câu hỏi 22: Để làm bản sao dữ liệu, thực hiện như thế nào?
Trả lời: Chọn menu “Hệ thống” => “Sao lưu dữ liệu”
o Câu hỏi 23: Cuối kỳ muốn kết chuyển các tài khoản trung gian, thực hiện như thế nào?
Trả lời: Chúng ta vào menu “Nhập chứng từ” chọn mục “Kết chuyển, phân bổ tài khoản”, chọn
tiếp mục “Kết chuyển tự động theo sơ đồ...” và nhấn nút “Kết chuyển”
o Câu hỏi 24: Khi chỉ có một bút toán kết chuyển, thực hiện như thế nào ?
Trả lời: Từ menu “Nhập chứng từ”=> “Kết chuyển, phân bổ theo tài khoản”, chọn tiếp mục “Lập
chứng từ kết chuyển, phân bổ” và chọn tài khoản kết chuyển.
o Câu hỏi 25: Trước khi “Xử lý cân đối kế toán” trong menu “Báo cáo tài chính”, cần thực hiện các
bước nào?
Trả lời: Trước khi “Xử lý cân đối kế toán”, cần phải “Xử lý dữ liệu” (hoặc nhấn phím F9), tính giá
xuất kho (nếu cần), thực hiện kết chuyển các tài khoản trung gian (Câu 23). Sau đó thực hiện lại
“Xử lý dữ liệu”, rồi chọn “Xử lý cân đối kế toán”.
o Câu hỏi 26: Khai báo số dư công nợ của từng khách hàng, từng nhà cung cấp, từng nhân viên tạm
ứng, … ở đâu?
Trả lời: Trước tiên phải thêm MaKH trong danh mục “Khách hàng”. Sau đó, vào menu “Danh mục”
=> Chọn mục “Bảng tổng hợp công nợ” (hoặc trên thanh công cụ chọn “Công nợ”). Nhấn
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<Alt_M> hoặc click chuột vào nút Thêm để tiến hành thêm dữ liệu (nếu đã có đối tượng công nợ
nhấn <Alt_A> hoặc click chuột vào nút Sửa để tiến hành thêm số dư cho từng đối tượng công nợ.
Kết thúc việc sửa nhấn <Alt_G> để ghi lại).
o Câu hỏi 27: Nếu có nhiều ngân hàng thì khai báo số dư của từng ngân hàng ở đâu?
Trả lời: Vào “Danh mục tài khoản kế toán” thêm tài khoản chi tiết của tài khoản tiền gửi đối với
từng tài khoản ngân hàng (VD: chúng ta khai báo tài khoản 11211 cho NH Vietcombak và 11212
cho NH Đông Á).
o Câu hỏi 28: Một khách hàng (TK 131) nợ đầu kỳ 17.000.000 VND, trong đó bao gồm 500 USD +
400 EUR+ 100 AUD. Muốn theo dõi gốc nguyên tệ của từng loại tiền thì phải khai báo như thế
nào?
Trả lời: Mở thêm các tài khoản chi tiết công nợ 131 tương ứng với các loại tiền ngoại tệ (VD: 1311
cho USD, 1312 cho EUR và 1313 cho AUD).
Sau đó nhập công nợ đầu kỳ của KH bằng tiền VND và USD tại các cột tương ứng.
o Câu hỏi 29: Nếu chưa hoàn tất kỳ hạch toán này (kỳ N) có thể chuyển sang kỳ sau (kỳ N+1) để
nhập liệu phát sinh được không? Sau đó chuyển về kỳ trước (kỳ N) nhưng các chức năng nhập liệu
bị mời đi, không chọn được, phải làm cách nào để nhập tiếp? Nếu nhập bổ sung hoặc hiệu chỉnh
chứng từ kỳ trước (kỳ N) thì số dư có tự động chuyển sang kỳ sau (kỳ N+1) không? Nếu không phải
làm sao để chuyển sang?
Trả lời:
- Có chuyển sang kỳ sau (kỳ N+1) để nhập liệu phát sinh được
- Khi chuyển về kỳ trước (kỳ N) nhưng các chức năng nhập liệu bị mời đi thì ta phải vào menu “hệ
thống” => chọn mở khóa dữ liệu và nhập mật khẩu lúc đăng nhập phần mềm.
- Số dư không tự động chuyển sang kỳ sau (kỳ N+1). Để chuyển số dư về (kỳ N+1) thì ta phải thực
hiện thao tác: vào menu “Xử lý” chọn mục “Chuyển số dư cuối kỳ trước vào đầu kỳ này”, sau đó
nhấn nút “Xử lý dữ liệu” trên thanh công cụ (hoặc nhấn phím F9).
o Câu hỏi 30: Có thể lập 1 phiếu chi cho nhiều hóa đơn đầu vào được không? Mô tả cách thực hiện.
Trả lời: Có nhập được. Chúng ta vào giao diện nhập liệu thu chi, chọn PC, khai báo thông tin đầy
đủ một hóa đơn rồi chọn nút “Nhập và tạo BT thuế” và cứ tiếp tục như thao tác trước đó để nhập
tiếp các hóa đơn còn lại.
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LỜI BÌNH
Phần mềm kế toán hiện nay rất đa dạng và phức tạp. Trên thị trường hiện nay có rất
nhiều Phần mềm kế toán của rất nhiều Công Ty Phần Mềm. Nhưng chung quy muốn có
một Phần mềm phù hợp với Doanh Nghiệp nào cần phải có sự khảo sát thực tế và lên kế
hoạch cụ thể cho mỗi Doanh Nghiệp đó. Không thể chỉ nghe quảng cáo mà có thể đem
vào áp dụng mà không trải qua thử nghiệm. Cũng không nhất thiết là Phần mềm nào có
chi phí cao thì đều là Phần mềm tốt. Cũng có những Doanh Nghiệp với quy mô vừa và
nhỏ có thể sở hữu một Phần Mềm tiện ích mà chi phí phù hợp với khả năng tài chính của
Doanh Nghiệp đó.
Vì thế trước khi quyết định đầu tư vào một phần mềm nào, lời khuyên dành cho
Người sử dụng là phải nắm rõ mục đích hoạt động của Doanh nghiệp mình là gì để từ đó
lựa chọn phần mềm phù hợp, nhằm đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý.
Để được tư vấn thêm vui lòng liên hệ với chúng tôi theo đường dây nóng:
Điện thoại: (84-8) 39871787 hoặc truy cập vào website: www.damivn.com

(i)

Tài liệu tham khảo:
• Tài liệu hướng các Công ty Phần mềm Kế toán
• Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ
• Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
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