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I. Giải pháp tổng thể

I.1. Các thành phần chính của hệ thống
Hệ thống ứng dụng gồm hai thành phần chính:

• Phần mềm kế toán áp dụng cho các đơn vị dự toán cấp III (SmartBooks Plus): Phần
mềm này được cài đặt tại máy tính của các đơn vị dự toán cấp III, cho phép quản lý
công tác tài chính kế toán của đơn vị và kết xuất các báo cáo tài chính gửi cơ quan chủ
quản, hệ thống này hạch toán từ việc nhập các chứng từ gốc phát sinh hàng ngày đến
việc tự động ghi sổ kết toán và tổng hợp các báo cáo tài chính.

• Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính (SmartBooks Plus+): Cho phép đơn vị dự
toán cấp I,II tổng hợp báo cáo tự động từ dữ liệu gửi lên của các đơn vị cấp dưới, cung
cấp các cơ chế cho phép người sử dụng có thể nhập và điều chỉnh số liệu kế toán bằng
tay. Hệ thống tổng hợp báo cáo tình hình tài chính của tất cả các đơn vị cấp dưới,
thống kê theo dõi từng chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết theo từng đơn vị sử dụng
ngân sách. Theo dõi tình hình cấp phát và sử dụng ngân sách Nhà nước, tình hình sử
dụng nguồn kinh phí, các hoạt động có thu,... kịp thời báo báo và trợ giúp các quyết
của lãnh đạo.

Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính SmartBooks Plus+ cho phép quản lý đối với
các ngành tổng hợp dữ liệu đa cấp (đơn vị dự toán cấp III gửi dữ liệu cho đơn vị cấp II
hoặc gửi trực tiếp cho đơn vị cấp I; đơn vị cấp II gửi dữ liệu đã tổng hợp của những
đơn vị cấp III thuộc quản lý của mình lên đơn vị cấp I).

I.2. Giải pháp công nghệ cho hệ thống

Mô hình triến trúc hệ thống



Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính đơn vị Hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus+ 2011

3

Tại đơn vị dự toán cấp I,II: Hệ thống được nối mạng cục bộ

• Máy chủ: Cài đặt cơ sở dữ liệu (CSDL) tài chính tổng hợp

• Máy trạm: Cài đặt phần mềm cập nhật và tổng hợp dữ liệu.

• Kết nối với mạng internet thông qua qua kết nối ADSL hoặc Dial-Up, sử dụng
modem.

• Nhận và tổng hợp dữ liệu tự động thông qua hệ thống thư tín điện tử (email) hoặc sử
dụng các phần mềm truyền dữ liệu chuyên dụng.

Tại các đơn vị dự toán cấp III:

• Phần mềm kế toán được cài đặt trên các máy tính đơn lẻ hoặc có thể cài đặt trên mạng
cục bộ chia sẻ dữ liệu cho phép nhiều người sử dụng cùng làm việc.

• Kết nối với mạng internet thông qua qua kết nối ADSL hoặc Dial-Up, sử dụng
modem.

• Gửi dữ liệu về báo cáo tài chính về đơn vị chủ quản qua hệ thống (email) hoặc sử
dụng các phần mềm truyền dữ liệu chuyên dụng.

Mạng internet:

• Dùng để truyền số liệu từ các đơn vị dự toán cấp III lên đơn vị dự toán cấp I,II. Sử
dụng mạng internet sẵn có thông qua qua kết nối băng thông rộng ADSL hoặc kết nối
Dial-Up.

Mã vạch (barcode):
• Trong trường hợp không có mạng internet, việc truyền số liệu từ đơn vị cấp III lên đơn

vị cấp I,II được thay thế bằng giải pháp mã vạch.

• Giải pháp mã vạch: đơn vị cấp III in báo cáo tài chính ra giấy in thông thường, dữ liệu
của các báo cáo này được mã hoá dưới dạng mã vạch và được in kèm theo báo cáo tài
chính. Đơn vị cấp I,II nhận báo cáo tài chính (bản bằng giấy thường) từ đơn vị cấp III
và sử dụng máy đọc mã vạch để đọc số liệu tự động từ các mã vạch được in trên báo
cáo tài chính, dữ liệu này sẽ được nhập tự động phần mềm tổng hợp SmartBooks
Plus+ của đơn vị cấp I,II.

Lưu ý:

- SmartBooks không yêu cầu bắt buộc phải có máy chủ riêng biệt.
- Nếu đơn vị chỉ có một kế toán thì không cần phải nối mạng cục bộ, SmartBooks có
thể làm việc trên máy tính đơn lẻ.
- Nếu không sử dụng mạng internet để truyền dữ liệu thay thế bằng giải pháp tổng hợp
từ mã vạch, giải pháp này cần trang bị thêm 01 máy đọc mã vạch cho đơn vị cấp I,II.

I.3. Phương thức tổng hợp số liệu
Công việc tổng hợp số liệu báo cáo tài chính được thực hiện định kỳ theo các phương án sau:

Phương án 1: Tổng hợp tự động bằng tệp mềm (files)
1. Định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng...) các đơn vị dự toán cấp III tự động kết

xuất số liệu báo cáo tài chính từ hệ thống phần mềm kế toán của đơn vị. Số liệu này
được mã hoá (bảo mật) và nén vào một tệp (file).
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2. Dùng công cụ truyền dữ liệu (hệ thống e-mail) để gửi tệp trên vào địa chỉ (account)
của đơn vị dự toán cấp I,II.

3. Tổng hợp số liệu tự động từ tệp dữ liệu đã nhận được thông qua chức năng “Tổng hợp
dữ liệu” của hệ thống phần mềm tổng hợp đặt tại đơn vị tổng hợp.

* Lưu ý:
- Trong trường hợp tổng hợp dữ liệu đa cấp, đơn vị dự toán cấp II sẽ kết xuất dữ liệu đã
tổng hợp được từ các đơn vị cấp III thuộc quyền quản lý của mình gửi cho đơn vị cấp I.
Số liệu này được kết từ phần mềm tổng hợp SmartBooks Plus+.
- Phương án này bắt buộc các đơn vị dự toán cấp III phải sử dụng thống nhất chung phần
mềm kế toán SmartBooks Plus.

Phương án 2: Tổng hợp tự động bằng mã vạch (barcode)
1. Định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng...) các đơn vị dự toán cấp III in báo cáo tài

chính từ hệ thống phần mềm kế toán của đơn vị ra giấy thường, mã vạch sẽ được in
kèm trên các báo cáo này.

2. Dùng dịch vụ chuyển thư thường (ví dụ: bưu điện) nộp cho đơn vị cấp I,II.
3. Đơn vị cấp I,II sử dụng máy đọc mã vạch để đọc số liệu tự động từ các mã vạch được

in trên báo cáo tài chính, dữ liệu này sẽ được nhập tự động phần mềm tổng hợp
SmartBooks Plus+ của đơn vị cấp I,II.

* Lưu ý: Phương án này có thể thay thế hoàn toàn phương án 1.

Phương án 3: Tổng hợp thủ công
1. Các đơn vị dự toán cấp III gửi các báo cáo bằng giấy thông thường cho đơn tổng hợp.
2. Đơn vị tổng hợp nhập số liệu báo cáo tài chính vào phần mềm tổng hợp từ các báo cáo

nhận được ở trên.

* Lưu ý: Các đơn vị dự toán cấp III không phải sử dụng phần mềm kế toán nếu áp dụng
phương án này.

Phương án 4: Tổng hợp bán tự động
Là phương án kết hợp cả 3 phương án trên: Các đơn vị dự toán cấp III đã được trang
bị phần mềm kế toán thì tổng hợp dữ liệu theo phương án 1 hoặc 2, các đơn vị dự toán
cấp III chưa được trang bị phần mềm kế toán thì sử dụng phương án 3.

II. Giải pháp chi tiết
Giải pháp sau đây trình bày chi tiết về hệ thống phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính, không
trình bày chi tiết về hệ thống phần mềm kế toán áp dụng cho các đơn vị dự toán cấp III.

II.1. Tổng hợp dữ liệu tự động bằng tệp mềm
1. Định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng...) đơn vị dự toán cấp III tự động kết xuất số

liệu báo cáo tài chính từ hệ thống phần mềm kế toán SmartBooks Plus. Số liệu này sẽ
được mã hoá (bảo mật) và nén vào một tệp (file) có tên là: xxx-yyyy-mm-dd.zip, trong đó:

- xxx: Mã số của đơn vị
- yyyy: Năm tài chính
- mm: Tháng kết xuất
- dd: Ngày kết xuất
- zip: Là phần mở rộng của tệp nén
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2. Dùng hệ thống email và mạng internet sẵn có để gửi tệp dữ liệu trên về địa chỉ (account)
của đơn vị tổng hợp. Kích thước của tệp trên tối đa khoảng vài chục kb hoàn toàn khả thi
với hạ tầng internet kể cả những nơi có hạ tầng kém nhất.

3. Tổng hợp số liệu tự động từ tệp dữ liệu đã nhận được thông qua chức năng “Tổng hợp dữ
liệu” của hệ thống phần mềm tổng hợp đặt tại đơn vị tổng hợp:

4. Toàn bộ các số liệu báo cáo tài chính sẽ được tự động lưu vào cơ sở dữ liệu của phần mềm
tổng hợp, phần mềm tổng hợp sẽ tự động tính toán và đưa ra các báo cáo tài chính chung
cho toàn ngành hoặc có thể báo cáo theo từng đơn vị dự toán cấp III.

II.2. Tổng hợp dữ liệu bằng mã vạch
1. In mã vạch: mã vạch sẽ được kết xuất ra dạng tệp excel, từ tệp excel này sẽ in trực tiếp mã

vạch ra giấy.
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2. Kết quả in mã vạch:

3. Đọc mã vạch: sử dụng máy đọc mã vạch quét các mã vạch ở trên, mã vạch sẽ được
chuyển sang dạng dữ liệu và được lưu vào cơ sở dữ liệu của phần mềm tổng hợp.

II.3. Tổng hợp dữ liệu thủ công
Ngoài chức năng tổng hợp dữ liệu tự động, phần mềm tổng hợp còn cho phép người sử dụng
nhập số liệu theo phương pháp thủ công (nhập trực tiếp bằng tay) trên các chức năng của phần
mềm tổng hợp, bao gồm:

1. Dự toán thu NSNN
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2. Dự toán chi NSNN
3. Quyết toán kinh phí đã nhận
4. Quyết toán kinh phí đã sử dụng
5. Quyết toán thu hoạt đông sự nghiệp & SXKD
6. Quyết toán chi hoạt đông sự nghiệp & SXKD
7. Tổng hợp tình hình tăng giảm TSCĐ
8. Bảng cân đối tài khoản

Các chức năng trên được nhập chi tiết theo từng đơn vị, từng nguồn vốn, theo MLNS, nhập
chi tiết theo từng năm hoặc từng quý hoặc từng tháng.

II.4. Báo cáo tổng hợp
Hệ thống phần mềm tổng hợp có khả năng báo cáo theo các yếu tố sau:

• Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính chung của tất cả các đơn vị.
• Báo cáo theo từng đơn vị.
• Tổng hợp, thống kê báo cáo theo nhiều tiêu thức khác nhau: Ví dụ, chi mua sắm máy

tính của tất cả các đơn vị là bao nhiêu; tổng số thu về học phí;....

Danh mục các báo cáo bao gồm:

1. Tổng hợp dự toán thu - chi.
2. Tổng hợp dự toán thu
3. Tổng hợp dự toán chi
4. Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.
5. Báo cáo tổng hợp thu – chi hoạt động sự nghiệp & hoạt động SXKD
6. Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác.
7. Sổ tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác.
8. Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm TSCĐ
9. Các báo cáo thống kê…

III. Lợi ích của giải pháp
• Thống nhất biểu mẫu báo cáo, báo cáo kịp thời tình hình cấp phát và sử dụng kinh phí

của các đơn vị, hệ thống có khả năng tổng hợp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng
quý hay hàng năm.

• Nâng cao trình độ kế toán, trợ giúp kế toán viên làm quen với qui trình làm việc đầy
đủ, chính xác.

• Nâng cao hiệu quả và tăng cường năng lực quản lý của các cấp lãnh đạo.
• Đối với đơn vị chủ quản thì bộ phận kế toán không phải nhập lại số liệu kế toán mà

đơn vị trực thuộc gửi lên từ các báo cáo bằng giấy, mà có thể lấy số liệu kế toán của
các đơn vị cấp  dưới  bằng cách yêu cầu gửi dưới dạng  các tài liệu máy (Đĩa từ, đĩa
CD hoặc truyền theo hệ thống mạng) làm dữ liệu đầu vào cho phần mềm tổng hợp.

• Có thể loại bỏ được khá nhiều báo cáo trung gian so với khi làm thủ công, vì khi làm
thủ công thường phải tổng hợp số liệu từ các báo cáo trung gian để lấy số liệu cho các
bước tổng hợp.

• Tránh được các sai sót do sự không đồng bộ số liệu giữa các báo cáo.


