PHẦN MỀM TỔNG HỢP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
SMARTBOOKS PLUS+ 2011
(Đã cập nhật thông tư số 185/2010/TT-BTC, ngày 15/11/2010 do Bộ tài chính ban hành)
SmartBooks Plus+ 2011 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị hành
chính sự nghiệp cấp I&II, dữ liệu được tổng hợp tự động từ Phần mềm kết toán HCSN SmartBooks
Plus 2011 bằng công nghệ mã vạch, file mềm hoặc nhập trực tiếp trên SmartBooks Plus+ 2011…
Tính năng nghiệp vụ
§

Tổng hợp dự toán thu Ngân sách Nhà nước

§

Tổng hợp dự toán chi hoạt động

§

Tổng hợp dự toán chi hoạt động sản xuất kinh
doanh

§

Tổng hợp quyết toán kinh phí đã nhận

§

Tổng hợp quyết toán kinh phí đã sử dụng

§

Tổng hợp quyết toán thu hoạt đông sự nghiệp &
SXKD

§

Tổng hợp quyết toán chi hoạt đông sự nghiệp &
SXKD

§

Tổng hợp tình hình tăng giảm TSCĐ

§

Tổng hợp bảng cân đối tài khoản

Báo cáo, sổ sách kế toán

Các tính năng nổi bật
§

Đa dạng các phương thức tổng hợp dữ liệu: 1 –
tổng hợp tự động bằng mã vạch; 2 - tổng hợp tự
động bằng tệp mềm; 3 – nhập trực tiếp trên phần
mềm.

§

Tự động nhập dữ liệu bằng mã vạch, mã vạch này
được đơn vị dự toán cấp iii in trực tiếp trên giấy
thông thường.

§

Tự động nhập dữ liệu bằng tệp mềm, tệp này được
đơn vị dự toán cấp iii kết xuất tự động bằng phần
mềm kế toán HCSN SmartBooks Plus 2011.

§

Kết xuất dữ liệu tự động bằng mã vạch hoặc tệp
mềm từ đơn vị dự toán cấp ii gửi đơn vị dự toán
cấp i.

§

Cho phép in báo cáo tổng hợp toàn ngành và in
báo cáo cho từng đơn vị dự toán cấp iii.

Trụ sở chính:
Địa chỉ: Phòng 606, Toà nhà CT2A, KĐT Mỹ Đình II, đường Lê Đức
Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, TP Hà Nội.
ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636
DĐ: 093 633 4366;
Email: sales@smartbooks.vn; website:http://www.smartbooks.vn

Đầy đủ sổ và báo cáo theo chế độ kế toán ban hành
theo Quyết định 19/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính,
ngoài ra hệ thống cung cấp nhiều báo cáo khác:
§ Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí
§ Báo cáo tổng hợp quyết toán kinh phí đã sử dụng.
§ Báo cáo tổng hợp thu chi hoạt động sự nghiệp và
hoạt động SXKD
§ Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn
khác.
§ Tổng hợp dự toán thu chi NSNN
§ Tổng hợp quyết toán kinh phí đã nhận
§ Tổng hợp quyết toán kinh phí đã sử dụng
§ Tổng hợp tình hình tăng giảm TSCĐ
§ Bảng cân đối tài khoản…

Yêu cầu hệ thống
Bộ xử lý
Bộ nhớ
Đĩa cứng
Hệ điều hành
Tiện ích

PIV 1.8 GHz hoặc tốt hơn
256 MB RAM hoặc nhiều hơn
34 MBytes trống hoặc nhiều hơn
Windows XP (hoặc 95, 98, Me,
2000, NT, 2003, Vista, 7)
Bộ gõ & bộ font Tiếng Việt Unikey

Văn phòng đại diện:
Phòng 3.11 chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long,
phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752
Mobile: 0936366379
Email: sales.hcm@smartbooks.vn;

