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CHƯƠNG 03 - PHÂN HỆ HỆ THỐNG 

1.  Khai báo các tham số tùy chọn và thông tin ban đầu 

1.1 Khai báo các màn hình nhập chứng từ 

  

Chức năng 

    Khai báo các màn hình cập nhật chứng từ dùng để quản lý, khai báo các thông tin ngầm định 

hoặc kiểm tra liên quan đến các màn hình cập nhật chứng từ. 

 

Thông tin chi tiết 

Mã chứng từ                       Mã chứng từ do MvAccPro15.0 quy định cho từng màn hình nhập 

c.từ và không được sửa. Mã c.từ dùng để nhận biết là dữ liệu, thông 

tin trên báo cáo được cập nhật từ màn hình nào, từ phân hệ nào. 

Tên chứng từ                      Tên của chứng từ thông tin này đã được MvAccPro15.0  khai báo, 

nhưng có thể sửa lại cho phù hợp 



Tên 2                                  Tên tiếng Anh của chứng từ 

Mã chứng từ mẹ                  Trường này khai báo để tiện cho việc đánh số tự động các chứng 

từ, mỗi khi thêm một chứng từ mới thì MvAccPro15.0 tự động đánh 

số tăng thêm 1. Trong trường hợp các màn hình cập nhật c.từ khác 

nhau nhưng lại có cùng một hệ thống đánh số chứng từ thì phải khai 

báo các màn hình này có chung một mã chứng từ mẹ để cho chương 

trình nhận biết để đánh số tự động. 

                                             Mã c.từ mẹ phải là mã c.từ nào đó trong danh mục chứng từ, trong 

trường hợp màn hình có hệ thống đánh số riêng thì mã c.từ mẹ trùng 

với chính mã c.từ 

Số c.từ hiện thời                 Trường này cho biết chứng từ hiện thời đã được đánh đến số bao 

nhiêu. Nếu ta phải thay đổi lại việc đánh số, ví dụ cần phải đánh số 

lại khi bắt đầu một tháng mới, thì ta chỉ việc sửa lại số chứng từ này 

                                          Khi vào chứng từ mới thì chương trình sẽ lấy số này cộng với 1 để 

đánh số cho chứng từ mới 

                                          Số chứng từ hiện thời được chương trình tự động cập nhật lại mỗi 

khi một chứng từ mới được cập nhật 

Cho phép số c.từ trùng số    Thông in này cho phép hay không cho phép đánh trùng số chứng 

từ đối với các chứng từ khác nhau trong cùng một năm 

Mã chứng từ khi in              Trường này khai báo mã chứng từ sẽ được in ra trong các báo cáo, 

sổ sách kế toán. Ví dụ đối với phiếu thu tiền mặt ta khai báo mã 

chứng từ khi in là PT thì khi in các báo cáo thì chương trình sẽ tự 

động gán mã PT kèm theo số chứng từ của phiếu thu. 

Stt khi in bảng kê                 Thông tin này phục vụ việc sắp xếp các chứng từ khi lên các báo 

cáo chi tiết liên quan đến nhiều loại chứng từ khác nhau. Trong các 

báo cáo này, trong cùng một ngày thì các chứng từ có stt bé hơn sẽ 

được sắp xếp trước các chứng từ có stt lớn hơn. 

Tiêu đề khi in c.từ                Trường này khai báo tiêu đề ngầm định khi ta in chứng từ trên 

máy, ta có thể sửa lại tiêu đề khi in chứng từ 

Tiêu đề 2                             Tiêu đề ngầm định khi in chứng từ bằng tiếng Anh 



Số liên khi in                       Trường này khai báo số liên chứng từ ngầm định được in ra khi in 

chứng từ trên máy, NSD có thể sửa lại số liên cần in ra khi in chứng 

từ 

Số dòng in ngầm định           Trường này khai báo số liên chứng từ ngầm định được in ra khi 

in chứng từ trên máy, NSD có thể sửa lại số liên cần in ra khi in 

chứng từ 

Lọc theo NSD                      Thông tin này thông báo cho chương trình biết là có cho phép hay 

không cho phép lọc chứng từ theo người sử dụng trong các màn hình 

cập nhật chứng từ.  

                                          Việc lọc chứng từ theo người sử dụng chỉ thực sự cần thiết trong 

trường hợp phòng kế toán lớn, có nhiều kế toán viên cùng sử dụng 

một màn hình cập nhật chứng từ. 

Số lượng c.từ lọc sẵn          Thông tin này thông báo cho chương trình biết là phải lọc ra bao 

nhiêu chứng từ được cập nhật sau cùng mỗi khi vào màn hình cập 

nhật chứng từ.Ta có thể khai báo bằng 0, tức là không cần lọc chứng 

từ nào cả. 

Ngoại tệ ngầm định              Trong trường hợp màn hình nhập chứng từ mà các chứng từ 

thường có cùng một đồng tiền giao dịch thì khai báo đồng tiền giao 

dịch này và chương trình sẽ tự động gán đồng tiền giao dịch bằng 

đồng tiền giao dịch (ngoại tệ) ngầm định ta khai báo. Tuy nhiên ta 

có thể sửa lại mã ngoại tệ khi nhập chứng từ 

                                          Ngoại tệ ngầm định khai báo phải thuộc danh sách các loại tiền được 

khai báo trong danh mục các loại tiền 

    Mã giao dịch ngầm định      Khai báo mã giao dịch ngầm định khi vào mới chứng từ 

Xử lý n.định khi lưu c.từ  - Thông tin này cho phép lựa chọn xử lý ngầm định khi lưu của từng 

màn hình cập nhật chứng từ, thường thì có các phương án xử lý, tùy 

vào từng màn hình cập nhật chứng từ:  

                                          - Ghi vào sổ cái: chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái và thẻ kho (đối 

với chứng từ nhập xuất) 

                                          -  Chưa ghi vào sổ cái: chưa chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái và 

thẻ kho 



                                          Thông tin trên chỉ là ngầm định trong khi cập nhật chứng từ và được 

phép sửa lại trực tiếp phương án xử lý khi lưu chứng từ. 

Sử dụng ngày lập c.từ         Thông tin này cho phép có/không sử dụng trường ngày lập chứng 

từ, bình thường ngày lập chứng từ được chương trình tự động gán 

bằng ngày hạch toán 

Sử dụng tên người g.dịch     Thông tin này cho phép cập nhật hay không cập nhật trường tên 

người giao dịch trên chứng từ. Ví dụ: người nhận tiền trên phiếu chi, 

người nộp tiền trên phiếu thu... 

Sử dụng mã vụ việc              Có/không sử dụng mã vụ việc khi cập nhật chứng từ 

Sử dụng mã bộ phận            Có/không sử dụng bộ phận bán hàng trên các màn hình nhập các 

chứng từ liên quan đến bán hàng: hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất 

kho, hóa đơn dịch vụ, phiếu nhập hàng bán bị trả lại… 

Các tùy chọn trường tự do   Sử dụng có/không sử dụng trường tự do 

                                          Thứ tự sắp xếp trên màn hình nhập liệu 

                                          Tên của trường tự do 

                                          Tên tiếng Anh khi sử dụng giao diện tiếng Anh 

                                          Chiều rộng độ rộng của trường trên màn hình hiện thị 

                                          Tự động mang xuống: tự động mang mã của dòng hiện thời khi nhập 

thêm 1 dòng mới 

                                          Nhóm khi lưu vào sổ cái: khi lưu vào sổ cái thì nhóm lại theo mã 

hoặc lưu chi tiết từng dòng 

Các thao tác 

Xem 

-          Chọn chứng từ có thông tin cần xem 

-          Nhấn phím F2 hiện ra thông tin chứng từ cần xem, NSD chỉ được xem 

-          Nhấn nút ‘Nhận’ hoặc nhấn phím ‘Esc’ quay ra màn hình xem 

Sửa  

-          Chọn chứng từ cần sửa 



-          Nhấn phím F3 sửa các thông tin chi tiết của chứng từ  

-          Nhấn nút ‘Nhận’ để lưu lại những thông tin đã sửa 

Tìm  

-          Để con trỏ tại cột cần tìm trên màn hình  

-          Nhấn Ctrl + F, nhập tên cần tìm, nhấn Enter chương trình hiện tại dòng có thông tin 

cần tìm 

Thoát khỏi màn hình khai báo màn hình nhập chứng từ 

-          Tại màn hình khai báo các màn hình nhập chứng từ 

-          Nhấn phím Esc để quay ra màn hình chính của chương trình  

1.2 Khai báo ngày bắt đầu của năm tài chính  

Chức năng 

-   Dùng để khai báo ngày bắt đầu của năm tài chính. 

1.3 Khai báo kỳ mở sổ  

  

Chức năng 

-     Là kỳ để mở sổ chứng từ, ngày đầu tiên của kỳ là ngày bắt đầu nhập liệu cập nhật c.từ 

và cập nhật số dư đầu kỳ.  

 

1.4 Khai báo hiện thị các trường trong danh mục tìm kiếm 

  

Chức năng 

-     Các thông tin liên quan đến danh mục thì bao gồm rất nhiều thông tin, tùy yêu cầu của 

người sử dụng mà MaxVPro cho phép khai báo các trường thông tin tùy chọn trong các 

danh mục khi hiện ra trong lúc cập nhật chứng từ.  

1.5  Khai báo trạng thái chứng từ  

Chức năng 

-     Cho phép khai báo sử dụng/không sử dụng các trạng thái của chứng từ. 



1.6 Khai báo mã giao dịch nhập liệu 

  

Chức năng 

-     Cho phép khai báo sử dụng/không sử dụng các mã giao dịch cho từng màn hình cập nhập 

số liệu. Việc này giúp cho người sử dụng ẩn bớt các mã giao dịch không cần sử dụng 

trong doanh nghiệp của mình, đỡ rối mắt và tránh nhập nhầm lẫn khi nhập liệu. 

 

1.7 Khai báo phương pháp tính giá hàng tồn kho 

  

Chức năng 

-     Cho phép khai báo sử dụng/không sử dụng các phương pháp tính giá hàng tồn kho. Việc 

này giúp cho người sử dụng ẩn bớt các phương pháp tính giá không cần sử dụng trong 

doanh nghiệp của mình, đỡ rối mắt và tránh nhập nhầm lẫn khi nhập liệu. 

1.8   Khai báo phương pháp tính tỷ giá ghi sổ 

  

Chức năng 

-     Cho phép khai báo sử dụng/không sử dụng các phương pháp tính tỷ giá ghi sổ. Việc này 

giúp cho người sử dụng ẩn bớt các phương pháp tính tỷ giá ghi sổ không cần sử dụng 

trong doanh nghiệp của mình, đỡ rối mắt và tránh nhập nhầm lẫn khi nhập liệu. 

1.9  Khai báo các tham số tuỳ chọn 

  

Chức năng 

-        MvAccPro15.0  cho phép khai báo một số tham số tuỳ chọn để chương trình phù hợp 

nhất với từng doanh nghiệp cụ thể. 

-        Chương trình thể hiện khai báo theo từng tùy chọn 



 

Các thao tác 

Sửa thông tin khai báo 

-         Màn hình khai báo các tham số tùy chọn, chọn dòng cần chỉnh sửa 

-         Nhấn nút ‘Sửa lại giá trị’ 

-         Chương trình thể hiện con trỏ tại dòng cần sửa, người sử dụng khai báo lại giá trị 

muốn sửa. 

-         Nhấn nút ‘Nhận’ để lưu lại các thông tin đã sửa 

Phục hồi giá trị ban đầu 

Người sử dụng đã chỉnh sửa các tham số, muốn quay lại giá trị ban đầu trước khi chỉnh sửa 

-         Tại dòng khai báo đã chỉnh sửa nhấn nút ‘Phục hồi’ chương trình sẽ mặc định lại theo 

khai báo ban đầu 

 2.   Khai báo các danh mục từ điển 

2.1    Danh mục quyển chứng từ 

  

Chức năng 



-    Danh mục quyển chứng từ dùng trong việc đánh số chứng từ tự động. 

-    Trong quyển chứng từ có thể được dùng ở nhiều màn hình nhập liệu khác nhau, hoặc 

ngược lại, một màn hình có thể sử dụng nhiều quyển chứng từ. 

-     Mỗi khi mở một quyển chứng từ mới ta phải khai báo thêm một quyển chứng từ trong 

danh mục. 

Ví dụ: nếu như phiếu thu được đánh số theo tháng thì mỗi tháng ta mở một quyển, chẳng 

hạn: PT0109, PT0209… 

 

Các thao tác 

             Thêm mới tài khoản 

-         Nhấn nút thêm mới hoặc nhấn phím F4 

-         Xuất hiện hộp thoại nhập thông tin khai báo quyển chứng từ 

-         Nhấn nút ‘Nhận’ lưu lại các thông tin đã khai báo 

Thông tin chi tiết 

Mã sổ sách                         Mã sổ sách thể hiện của từng loại phiếu trong màn hình nhập chứng 

từ 

Tên sổ sách                        Tên sổ sách thể hiện tiếng Việt 

Tên 2                                  Tên sổ sách thể hiện tiếng Anh 

Số seri                                Số seri thường sử dụng trong trường hợp hóa đơn bán hàng 



Từ số … đến số                   Số chứng từ được giới hạn số chứng từ trong quyển 

Số chứng từ hiện thời          Chứng từ đã được đánh đến số, sử dụng đến chứng từ số 

Danh sách mã chứng từ       Danh sách các màn hình chứng từ có sử dụng quyển sổ này 

Biểu thức tiếp đầu ngữ         Biểu thức khi thể hiện trước các số chứng từ ở màn hình nhập liệu 

Biểu thức tiếp vĩ ngữ            Biểu thức khi thể hiện sau các số chứng từ ở màn hình nhập liệu 

Biểu thức định dạng             Khai báo các biểu thức định dạng trong số chứng từ, ví dụ: chọn 

định dạng “@Z 999” là có số 0 ở phía trước c.từ; chọn định dạng 

“@L 999” là không có số 0 phía trước số c.từ. 

Ngày mở sổ                        Ngày bắt đầu sử dụng quyển sổ chứng từ 

Trạng thái                            NSD khai báo đóng hay đang sử dụng 

Xem  

-         Chọn thông tin cần xem 

-         Nhấn phím F2 hiện ra thông tin quyển chứng từ, NSD chỉ được xem 

-         Nhấn nút ‘Nhận’ hoặc nhấn phím ‘Esc’ quay ra 

Sửa  

-         Chọn quyển chứng từ cần sửa 

-         Nhấn phím F3 sửa các thông tin chi tiết của quyển chứng từ  

-         Nhấn nút ‘Nhận’ để lưu lại những thông tin đã sửa 

Đổi mã  

-         Chọn quyển chứng từ cần đổi mã 

-         Nhấn phím F6, khai báo mã mới 

-         Nhấn nút ‘Nhận’ lưu lại mã mới  

Xóa  

-         Chọn quyển chứng từ cần xóa 

-         Nhấn phím F8, chương trình hiện ra câu cảnh báo có/không chắc chắn là xóa. Đối với 

quyển chứng từ đã có phát sinh màn hình nhập chứng từ thì chương trình không cho xóa. 

Tìm  

-         Để con trỏ tại cột cần tìm trên màn hình  



-         Nhấn Ctrl + F, nhập tên cần tìm, nhấn Enter chương trình hiện tại dòng có thông tin 

cần tìm 

2.2 Danh mục tiền tệ 

Chức năng 

- Danh mục tiền tệ dùng để quản lý các loại ngoại tệ phát sinh trong doanh nghiệp. 

- Khai báo các đồng tiền sử dụng trong chương trình 

- Khai báo cách thức đọc tiền bằng chữ  

 2.3 Cập nhật tỷ giá quy đổi ngoại tệ 

 Chức năng 

    Cập nhật tỷ giá quy đổi ngoại tệ dùng để quản lý tỷ giá quy đổi của từng loại ngoại tệ hàng 

ngày ra đồng tiền hạch toán. 

2.4 Danh mục đơn vị cơ sở 

  

Chức năng 

-  Danh mục đơn vị cơ sở dùng để quản lý các đơn vị hạch toán độc lập trong một doanh nghiệp 

(thường là các tổng công ty) có nhiều đơn vị hạch toán. Thông thường các đơn vị hạch toán này 

nằm ở các vị trị địa lý khác nhau và được cài chương trình riêng để nhập liệu và số liệu được 

chuyển về công ty mẹ để tổng hợp số liệu toàn công ty. 

-  Khi nhập liệu ta phải chọn làm việc với đơn vị cơ sở nào và chương trình sẽ lưu tên của đơn 

vị cơ sở này vào 1 trường riêng trong các bản ghi trong cơ sở dữ liệu 

-  Khi lên báo cáo chương trình cho phép lên báo cáo cho một đơn vị cụ thể hoặc cho tất cả các 

đơn vị (toàn doanh nghiệp). 

2.5 Danh mục nhân viên 

  

Chức năng :  

Danh mục nhân viên dùng để phục vụ nhu cầu tập hợp các phát sinh đến từng NV trong công ty. 

Ví dụ doanh nghiệp có thể có nhu cầu theo dõi hạch toán chi phí hoặc thu tiền bán hàng đến từng 

nhân viên. 



 

3.  Quản lý và bảo trì số liệu 

3.1  Lưu trữ (backup ) số liệu 

 Chức năng 

-  Lưu trữ (backup) số liệu là vấn đề rất quan trọng. Số liệu có thể bị mất do nhiều nguyên nhân 

như hỏng ổ cứng, bị virus phá... 

-  Chương trình cho phép lưu trữ số liệu định kỳ hàng tuần. Mỗi khi thoát khỏi chương trình nếu 

chưa lưu trữ thì chương trình sẽ nhắc nhở người sử dụng lưu trữ số liệu. Số liệu được lưu trữ 

dưới dạng các tệp nén bằng chương trình WinZip với tên tệp là ngày lưu số liệu. 

- Trong trường hợp mất số liệu thì ta có thể khôi phục lại số liệu trên cơ sở số liệu được lưu trữ 

trước đó bằng chương trình giải nén UnZip và sao các tệp đã giải nén vào các thư mục tương 

ứng. 

3.2   Khóa số liệu 

  

Chức năng 

-  Chức năng này dùng để khóa số liệu từ một ngày nào đó. Sau khi ta khóa số liệu thì số liệu 

trước ngày bị khóa sẽ không được sửa hoặc xóa. 

-  Trong trường hợp cần phải sửa lại số liệu đã bị khóa ta phải khai báo ngày khóa số liệu nhỏ 

hơn ngày của số liệu cần phải sửa đổi. Ngày khóa số liệu nhỏ hơn ngày của số liệu cần phải sửa 

đổi. 

3.3   Sao chép (copy) số liệu ra 

  

Chức năng 

-  Chức năng sao chép số liệu ra có thể dùng để gửi số liệu cho đơn vị mẹ hoặc để lưu trữ (backup) 

số liệu. 

-  Chương trình cho check chọn các dạng số liệu sẽ sao chép ra: danh mục, dữ liệu giao dịch, số 

dư và lũy kế. 

3.4    Sao chép số liệu vào 

  



Chức năng 

-  Được sử dụng để sao chép số liệu được gửi từ các đơn vị cấp dưới vào trong chương trình tại 

đơn vị mẹ cấp trên. 

-  Khi sao chép vào ta phải chỉ tên tệp mà số liệu được sao chép ra trước đó 

-  Số liệu được chép ra khi thể copy ngược lại vào chương trình. 

3.5 Bảo trì số liệu 

  

Chức năng 

-         Xóa hẳn khỏi cơ sở dữ liệu các số liệu do người sử dụng xóa 

-         Tạo lại các chỉ mục (index) cho các tệp 

-         Xóa các bản ghi trắng 

-         Sửa tệp hư do sự cố mất điện hoặc tắt máy đột ngột 

3.6 Nhập danh mục và số dư đầu kỳ từ Excel :  

Chức năng 

-   Sử dụng trong trường hợp lần đầu khi bắt đầu sử dụng chương trình có nhu cầu tự động chuyển 

các dữ liệu liên quan đến danh mục, số dư đầu kỳ từ tệp Excel vào chương trình.  

 

3.7 . Convert chứng từ từ Excel   : Dùng để chuyển các chứng từu ( 8 chứng từ) từ file Excel 

mẫu, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng. 

 

4. Quản lý người sử dụng 

4.1  Khai báo người sử dụng và phân quyền truy nhập 

  

Chức năng 

-   Phần này dùng để khai báo những người sử dụng chương trình và phân quyền sử dụng chương 

trình cho từng người sử dụng. 



 

Thông tin chi tiết  

Tên                                     Khai báo cách xưng hô khi thể hiện các câu cảnh báo trong chương 

trình 

Tên đầy đủ                          Họ tên của người sử dụng chương trình 

Mật khẩu                             Mật khẩu của NSD khi đăng nhập chương trình 

Gõ kiểm tra                         Gõ xác nhận lại mật khẩu mới 

Là người quản lý                 Khi khai báo là người quản lý thì có toàn quyền đăng nhập sử dụng 

chương trình 

Thừa hưởng                        Thừa hưởng từ người sử dụng nào 

Ngoài ra, đối với các giao dịch, danh mục từ điển chương trình luôn lưu lại ngày, giờ và mã của 

người tạo ra giao dịch hoặc danh mục từ điển cũng như ngày, giờ và mã của người thực hiện sửa 

chữa lần cuối cùng. 

 

Đổi mật khầu 

-         Chọn NSD muốn thay đổi mật khẩu 

-         Khai báo mật khẩu 

-         Nhập lại mật khẩu khai báo 

-         Nhấn nút “Nhận” để lưu lại thông tin 

 

Xóa người sử dụng 

-         Chọn người sử dụng muốn xóa 



-         Nhấn nút “Xóa NSD” 

-         Chương trình hiện ra câu cảnh báo, chọn có/không danh sách người sử dụng đã chọn 

xóa 

5.  Tiện ích  

5.1 . Kiểm tra sai lệch báo cáo  

5.2. Đánh số chứng từ tự động 


