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CHƯƠNG 06 – PHÂN HỆ BÁN HÀNG  

Hệ thống menu của phân hệ kế toán bán hàng   



Các menu chính của phân hệ kế toán công nợ phải thu: 

1.       Cập nhật số liệu 

2.       Số dư đầu kỳ 

3.       Danh mục từ điển 

4.       Báo cáo bán hàng 

5.       Công nợ phải thu 

6.       Công nợ hóa đơn 

7.       Báo cáo về hợp đồng 

8.       In danh mục từ điển. 

 1. Khai báo các danh mục từ điển 

1.1 Danh mục khách hàng  

  

Chức năng 

-         Dùng để quản lý khách hàng và các đối tượng công nợ phải thu công nợ phải thu, phải trả 

(tk 131, 136, 1388, 141, 331, 336 và 3388…). 

Các nhà cung cấp và các đối tượng công nợ phải trả (tk 331, 336 và 3388) cũng được quản lý 

chung trong danh mục khách hàng ( Danh mục đối tượng)  



 

Các thao tác 

Thêm mới tài khoản 

-         Nhấn nút thêm mới hoặc nhấn phím F4 

-         Xuất hiện hộp thoại nhập thông tin khế ước cần thêm mới 

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

Thông tin chi tiết 

Mã khách                            Mã khách do người sử dụng quy ước 

Mã tra cứu                          Là từ khóa, từ ngữ do NSD nhập nhằm mục đích dể tìm kiếm 

Tên khách                           Khai báo tên khách hàng 

Tên 2                                  Khai báo tên tiếng Anh của khách hàng 

Địa chỉ                                Địa chỉ khách hàng 

Đối tác                                Khai báo thông tin khách hàng 



Mã số thuế                          Khai báo mã số thuế của khách hàng, người sử dụng có thể bỏ qua 

trường này 

Tài khoản ngầm định            Tài khoản công nợ ngầm định 

Hạn tt ngầm định                 Hạn thanh toán ngầm định theo từng mã khách hàng thể hiện ở 

màn hình cập nhật chứng từ 

Nhóm khách 1, 2, 3              Cập nhật nhóm khách được khai báo trong danh mục nhóm khách 

hàng 

Số điện thoại                       Số điện thoại của khách hàng 

Số fax                                 Số fax của khách hàng 

E-mail                                 E-mail khách hàng 

Tk ngân hàng                       Số tài khoản ngân hàng (dùng để in Ủy nhiệm chi trên máy và 

tham khảo) 

Tên ngân hàng                     Tên ngân hàng 

Tỉnh thành                           Tỉnh thành nơi thực hiện giao dịch phát sinh tại ngân hàng 

Ghi chú                               Cập nhật thông tin theo NSD 

Ở danh mục khách hàng khi khai báo thông tin thuế, chương trình có thêm chức năng kiểm tra 10 

số đầu của mã số thuế. Khi nhập mã số thuế ở các màn hình nhập liệu chương trình cũng kiểm tra 

tính hợp lệ của nó. Kiểm tra tính hợp lệ của mã số thuế được khai báo ở menu hệ thống/ Cập nhật 

số liệu/ Khai báo các tham số tự chọn, dòng số thứ tự 085 – Kiểm tra mã số thuế ( 0 - Không, 1- 

Cảnh báo. 2 – Không cho lưu) 

Xem danh mục khách hàng 

-         Chọn thông tin khách hàng cần xem 

-         Nhấn phím F2 hiện ra thông tin khách hàng NSD chỉ được xem 

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

Sửa thông tin khách hàng 

-         Chọn khách hàng cần sửa 

-         Nhấn phím F3 sửa các thông tin chi tiết của khách hàng (mã khách hàng đã có phát sinh 

thì không sửa được) 

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



Tìm theo tên 

-         Tại màn hình browse danh mục khách hàng nhấn phím F5 

-         Chương trình hiện ra màn hình lọc tìm theo tên khách hàng. NSD nhập tên cần tìm, chọn 

từ cần tìm là ‘Chứa trong’ hay ‘Bắt đầu’,nhấn nút ‘Nhận’ lọc tìm theo tên 

-         Chương trình hiện ra dòng thông tin cần lọc tìm. 

Đổi mã khách hàng 

-         Chọn khách hàng cần đổi mã 

-         Nhấn phím F6, khai báo mã mới 

-         Nhấn nút ‘Nhận’ lưu lại mã mới  

Xóa khách hàng 

-         Chọn khách hàng cần xóa 

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

Đối với danh mục khách hàng các mã khách đã có phát sinh màn hình nhập chứng từ thì chương 

trình không cho xóa. 

Mã khách hàng đã có phát sinh trong chứng từ, chương trình sẽ không cho xóa mã khách hàng 

Sắp xếp 

-         Tại màn hình browse danh mục khách hàng nhấn phím F10 

-         Hiện ra hộp thoại sắp xếp, chương trình thể hiện ra 5 cách sắp xếp: theo tên khách hàng, 

theo mã khách, theo nhóm khách 1, theo nhóm khách 2, theo nhóm khách 3. Người sử dụng chọn 

theo cách sắp xếp 

-         Nhấn nút ‘Nhận’ ở màn hình browse danh mục khách hàng chương trình hiện ra thứ tự 

sắp xếp theo NSD đã chọn 

Tìm theo thông tin  

-         Để con trỏ tại cột cần tìm trên màn hình  

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

thông tin cần tìm 

1.2   Danh mục phân nhóm khách hàng 

 Chức năng 



-         MvProAcc14.0 có 03 trường để thực hiện việc phân nhóm khách hàng. Ví dụ, người sử 

dụng có thể dùng trường thứ nhất để phân loại khách hàng theo vùng địa lý, trường thứ 2 để phân 

loại khách hàng theo khách đại lý và khách lẻ, trường thứ 3 để phân nhóm khách hàng theo mức 

độ ưu tiên đối với khách hàng 

-         Sử dụng để nhóm theo các nhóm khách hàng lại khi in báo cáo 

Các thao các 

Phân nhóm khách hàng 

-         Tại màn hình danh mục phân nhóm khách hàng 

-         Nhấn phím Ctrl + F6 

-         Chương trình hiện màn hình danh mục phân nhóm khách hàng, NSD check chọn tại cột 

‘Tag’ mã khách nào cần phân nhóm nhấn nút ‘Nhận’ 

-         Hiện màn hình phân nhóm khách hàng, chọn nhóm khách hàng cần phân nhóm của mã 

khách đã chọn, nhấn nút ‘Nhận’ chương trình thực hiện xong. 

Các thao tác xem, sửa, thêm, xóa, tìm thì tương tự phân hệ bán hàng và công nợ phải thu/ 

Danh mục từ điển/ Danh mục khách hàng 

1.3 Danh mục nhân viên bán hàng 

  

Chức năng 

-         Dùng để quản lý các nhân viên và bộ phận bán hàng (kinh doanh) 

-         Có thể sử dụng danh mục này để quản lý các đại lý bán hàng 

 

Các thao tác xem, sửa, thêm, xóa, tìm thì tương tự phân hệ bán hàng và công nợ phải thu/ 

Danh mục từ điển/ Danh mục khách hàng 

Chỉ xóa được các nhân viên khi chưa có phát sinh trong các chứng từ hoặc các khai báo liên quan 

1.4 Danh mục thuế suất thuế GTGT đầu ra 

  

Chức năng 

-         Khai báo các mã thuế và tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra, dùng cập nhật trong các 

màn hình nhập liệu các chứng từ có sử dụng thuế GTGT đầu ra. 



-         MvAccPro15.0  đã khai báo sẵn mã thuế GTGT  đầu ra 

 

 1.5  Danh mục thời hạn chiết khấu 

  

Chức năng 

-         Danh mục thời hạn chiết khấu được dùng trong các màn hình nhập liệu liên quan đến mua 

bán vật tư, hàng hóa nhằm phục vụ lên các báo cáo công nợ theo mẫu qui định, tạm thời không 

tham gia xử lý, tính toán. 

 

2.  Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ và kết chuyển số dư sang năm sau 

2.1 Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ của các khách hàng 

Chức năng 

-         Người sử dụng chỉ phải cập nhật số dư đầu kỳ 1 lần khi bắt đầu sử dụng MaxvPro  

-         Đối với các kỳ tiếp theo trong năm và của cả các năm sau số dư công nợ sẽ do chương 

trình tự động tính toán và kết chuyển.  

Các thao tác 

Vào số dư công nợ phải thu đầu kỳ 

 

Thông tin chi tiết 

Tài khoản                            Chọn tài khoản cần khai báo công nợ, NSD có thể bỏ trống qua 

trường này 

Số dư đầu kỳ của ngày        Chương trình mặc định số dư đầu kỳ của ngày là ngày đầu tiên của 

kỳ mở sổ 



Mã đơn vị                            Chương trình mặc định mã đơn cơ sở khi đăng nhập vào chương 

trình 

Thêm số dư công nợ 

-         Nhấn nút ‘Thêm mới’ hoặc nhấn phím F4 

-         Cập nhật các thông tin chi tiết 

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

 

Thông tin chi tiết 

Mã đơn vị                            Chương trình mặc định mã đơn cơ sở khi đăng nhập vào chương 

trình 

Tài khoản                            Khai báo tài khoản cập nhật số dư 

Mã khách                            Cập nhật mã khách khai báo số dư 

Dư nợ VND                         Số dư nợ tiền hạch toán 

Dư có VND                         Số dư có tiền hạch toán 

Dư nợ ngoại tệ                    Số dư nợ tiền ngoại tệ 

Dư có ngoại tệ                     Số dư có tiền ngoại tệ 

Đối với công nợ ngoại tệ thì khi cập nhập phải nhập cả tiền VNĐ được qui đổi 

Sau khi cập nhật số dư công nợ đầu kỳ, chương trình sẽ chuyển số dư tổng hợp cho cả tài khoản 

công nợ sang phần số dư tài khoản đầu kỳ 

Tính tổng 

-         Tại màn hình khai báo số dư nhấn phím F10 

-         Chương trình thực hiện tính số dư theo từng tài khoản, theo mã khách, hoặc theo cả tài 

khoản và mã khách 



2.2 Vào số dư đầu kỳ của các hóa đơn  

Chức năng 

-         Sử dụng có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hóa đơn thì ngoài việc cập nhật số dư 

công nợ đầu kỳ còn phải cập nhật số dư đầu kỳ chi tiết theo hóa đơn 

 2.3 Vào số dư đầu kỳ của các hợp đồng 

  

Chức năng 

-         Sử dụng có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hợp đồng thì ngoài việc cập nhật số dư 

công nợ đầu kỳ còn phải cập nhật số dư đầu kỳ chi tiết theo hợp đồng đó 

2.4 Kết chuyển số dư các hợp đồng sang năm sau 

  

Chức năng 

-         Kết chuyển số dư các hợp đồng sang năm sau 

3.  Cập nhật số liệu 

3.1  Hoá đơn bán hàng 

Chức năng 

-         Chứng từ được lập về hàng hóa vật tư được bán ra trong đó chỉ số lượng, giá cả, và thuế 

GTGT đầu ra 

-         Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho không chỉ cập nhật doanh số bán hàng mà còn 

đồng thời giảm trừ hàng tồn kho. 



 

Các thao tác 

Chọn thời gian làm việc 

-         Chọn thời gian làm việc ‘Từ ngày… đến ngày’ cập nhật chứng từ. Lựa chọn thời gian giúp 

người sử dụng tìm kiếm những chứng từ xác định trong khoảng thời gian đó, tránh cập nhật quá 

nhiều chứng từ cùng lúc. 

Tạo chứng từ mới 

-         Tại màn hình nhập chứng từ nhấn chọn nút ‘Mới’ hoặc nhấn Ctrl + M 

-         Nhập các thông tin chi tiết 

-         Nhấn nút ‘Lưu’ lưu lại thông tin cập nhật chứng từ  

Thông tin chi tiết 

Phần thông tin chung về chứng từ: 

Loại hóa đơn                       1 - Xuất bán cho khách hàng, 2 - Xuất bán nội bộ 

Mã khách                            Chọn mã khách hàng được cập nhật trong phân hệ kế toán bán hàng 

(hoặc mua hàng)/ Danh mục từ điển/ Danh mục khách hàng (hoặc 

nhà cung cấp) 



                                          Trong trường hợp chưa nhập mã khách trong danh mục khách hàng 

(hay nhà cung cấp) NSD có thể khai báo thêm tên khách hàng ở màn 

hình nhập liệu, các thông tin nhập liệu xem trong sách <Hướng dẫn 

sử dụng> 

Địa chỉ                                Chương trình cập nhật địa chỉ khách hàng đã được khai báo trong 

danh mục khách hàng (hay nhà cung cấp), nếu NSD chưa nhập địa 

chỉ khách hàng thì ở màn hình nhập chứng từ vẫn nhập được địa chỉ 

khách hàng 

Số dư                                 Thể hiện khi nhập liệu xong nhấn nút lưu, chương trình sẽ thể hiện 

số dư số dư khách hàng 

                                          Hiện tại chương trình đang tính số dư bằng cách lấy nợ trừ có, không 

phân biệt khách hàng phải thu hay phải trả, tức là không phụ thuộc 

tài khoản công nợ của khách hàng. 

                                          Trong một số trường hợp nếu số dư bị lệch thì có thể chạy phân hệ 

bán hàng/ Số dư đầu kỳ/ Tính lại số dư khách hàng tức thời để tính 

lại số dư khách hàng 

Người mua hàng                  Cập nhật tên người mua hàng 

Mã số thuế                          Mã số thuế của khách hàng, trong danh mục khách hàng đã có khai 

báo mã số thuế của khách hàng chương trình tự động cập nhật tại 

trường này  

Diễn giải                              Nội dung của hóa đơn bán hàng 

Mã nx (tk nợ)                      Khai báo tài khoản nợ 

NVBH                                 Thông tin nhân viên bán hàng, tại trường này khi chưa có thông tin 

về nhân viên bán hàng NSD nhấn phím F4 để khai báo thêm nhân 

viên. Chi tiết khai báo thông tin chi tiết xem <Hướng dẫn sử dụng>  

Ngày hạch toán                   Ngày hạch toán hóa đơn 

Ngày lập chứng từ               Ngày lập hóa đơn bán hàng 

Quyển sổ                            Quyển sổ chứng từ khai báo 

Số seri                                Số seri của hóa đơn 

Số hóa đơn                         Số hóa đơn khi lập là số mấy của quyển sổ nào 

Mã ngoại tệ                         Khai báo loại tiền sử dụng trên hóa đơn 



Tỷ giá                                 Chọn tỷ giá phát sinh của chứng từ, nếu đồng tiền giao dịch là đồng 

tiền hạch toán thì chương trình tự động gán tỷ giá bằng 1 

Nút ‘Chọn hđb’                     Khi nhấn chọn nút ‘Hợp đồng bán’ hiện ra bảng ngày lọc của hợp 

đồng bán, chương trình cập nhật các hợp đồng bán trong thời gian 

đó, NSD chọn 1 hợp đồng bán rồi nhấn nút ‘Nhận’ các thông tin về 

hợp đồng bán được cập nhật ở màn hình nhập liệu. 

Phần chi tiết các mặt hàng: 

Stt                                      Số thứ tự của từng dòng dùng để sắp xếp các dòng theo ý muốn, 

chương trình mặc định thể hiện ở dòng đầu tiên là 1 và tăng dần sau 

đó.  

Mã vật tư                            Cập nhật mã vật tư xuất bán 

Tên hàng hóa                       Tên hàng hóa - vật tư, chương trình cập nhật tên hàng hóa vật tư  

ĐVT                                    Chương trình tự động cập nhật đơn vị tính theo mã hàng hóa, vật 

tư đã khai báo trong phân hệ hàng tồn kho/ Danh mục từ điển/ Danh 

mục hàng hóa, vật tư 

Km                                     Khi xuất hàng bán có khuyến mãi cho khách hàng. 

Mã kho                               Mã kho chứa hàng 

Mã vụ việc                           Cập nhật mã vụ việc cần khai báo, NSD có thể bỏ qua trường này 

Tồn kho                               Chương trình hiện số lượng tồn kho hiện thời 

Số lượng                            Số lượng xuất  

Giá bán xxx                         Giá bán theo đồng tiền giao dịch 

Thành tiền xxx                     Thành tiền theo tiền giao dịch 

Đơn giá yyy                        Giá bán của từng mặt hàng theo đồng tiền hạch toán 

Thành tiền yyy                     Thành tiền giá bán theo đồng tiền hạch toán 

Tk doanh thu                       Cập nhật tài khoản doanh thu 

Giá vốn xxx                         Giá vốn theo đồng tiền giao dịch 

Tiền vốn xxx                        Tiền vốn theo đồng tiền giao dịch 

Giá vốn yyy                         Giá vốn theo đồng tiền hạch toán 

Tiền vốn yyy                        Tiền vốn theo đồng tiền hạch toán 



Tỷ lệ chiết khấu                   NSD khai báo tỷ lệ chiết khấu 

Ck xxx                                Giá trị chiết khấu theo đồng tiền giao dịch 

Ck yyy                                Giá trị chiết khấu theo đồng tiền hạch toán 

Tk kho                                Tài khoản hàng tồn kho 

Tk giá vốn                            Cập nhật tài khoản giá vốn 

Tk ck                                  Cập nhật tài khoản chiết khấu 

Tk cp km                             Cập nhật tài khoản chi phí khuyến mãi 

Các mã trường tự do           Do NSD khai báo có/không sử dụng trường tự do (như mã vụ việc, 

mã phí, mã bộ phận, …) được khai báo trong phân hệ hệ thống/ Cập 

nhật số liệu/ Khai báo màn hình nhập chứng từ 

Phần nhập thuế và tính tổng của hóa đơn: 

Số lượng                            Tổng số lượng hàng hóa xuất bán của hóa đơn 

Mã thuế                              Mã thuế suất giá trị gia tăng đầu ra 

Tk thuế                               Tài khoản thuế giá trị gia tăng hàng bán ra 

Tk đối ứng                           Tài khoản đối ứng với tài khoản thuế 

Cục thuế                             Cục thuế quản lý thuế doanh nghiệp, được khai báo trong tham số 

tùy chọn 

Nhóm hàng                          NSD cập nhật thông tin 

Ghi chú                               Thông tin khác của hóa đơn 

Tiền hàng                            Tổng tiền hàng trong hóa đơn 

Tiền ck                                Tiền chiết khấu trong hóa đơn 

Tiền sau ck                         Tiền sau chiết khấu (Tiền hàng – tiền chiết khấu) 

Tiền thuế                             Tổng tiền thuế GTGT hàng bán ra 

Tổng thanh toán                   Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn 

Hạn thanh toán                    Hạn thanh toán của hóa đơn 

Hạn chiết khấu                    Hạn chiết khấu được khai báo trong danh mục thời hạn chiết khấu 

Trạng thái                            Ghi vào sổ cái hoặc chưa ghi sổ cái 

Chuyển dữ liệu                    CHuyển dữ liệu sang bản khác 



Tạo phiếu thu                      Tự động tạo phiếu thu từ phân hệ bán hàng  sang phân hệ tiền 

 

3.2 Phiếu nhập hàng bán bị trả lại  

Chức năng 

-         Lập chứng từ hàng bán bị trả lại khi khách hàng trả lại hàng đã bán cho khách do kém 

phẩm chất, sai quy cách …  

-         Hàng bán bị trả lại sẽ được nhập lại kho 

-         Chương trình cho tra cứu lại hóa đơn đã xuất bán ra trước đó 

 

Thông tin chi tiết 

Thông tin chi tiết phiếu nhập hàng bán bị trả lại cập nhật tương tự như hóa đơn bán hàng 

kiêm phiếu xuất kho 

3.3 Hóa đơn dịch vụ  

Chức năng 

-         Lập hóa đơn dịch vụ cũng tương tự như việc cập nhật hóa đơn bán hàng nhưng không phải 

nhập chi tiết từng mặt hàng mà hạch toán trực tiếp vào các tài khoản doanh thu 



 

Thông tin chi tiết 

Thông tin chi tiết hóa đơn dịch vụ cập nhật tương tự như hoa đơn bán hàng 

  

3.4 Hóa đơn giảm giá  

Chức năng 

-         Cập nhật thông tin các hóa đơn giảm giá 

-         Trường hợp hóa đơn xuất cho khách hàng ghi số tiền lớn hơn số tiền hàng hóa, dịch vụ 

thực giao và đơn vị mua hàng yêu cầu xuất hóa đơn điều chỉnh thì chứng từ này cũng được cập 

nhật tại menu này. 

 

Thông tin chi tiết và các thao tác xem, sửa, xóa, sao chép, tìm chứng từ tương tự phân hệ 

tổng hợp/ Phiếu kế toán 

Điều chỉnh giảm giá hàng bán ra được cập nhật ở menu “Hóa đơn giảm giá”.Tiếp theo vào menu 

“Phân bổ thu tiền hàng cho các hóa đơn” và chọn hóa đơn giảm giá để phân bổ cho hóa đơn xuất 

ra trước đó. 



3.5 Phiếu nhập dịch vụ bị trả lại  

 Chức năng 

-         Lập chứng từ dịch vụ bị trả lại khi dịch vụ đã bán bị khách hàng trả lại. 

Thông tin chi tiết và các thao tác xem, sửa, xóa, sao chép, tìm chứng từ tương tự phân hệ 

tổng hợp/ Phiếu kế toán 

 3.6 Hạch toán điều chỉnh công nợ  

  

Chức năng 

-         Điều chỉnh tăng các khoản công nợ, các khoản phải thu khác ngoài việc bán hàng hóa, 

dịch vụ thông thường (sử dụng loại chứng từ = 1 - Ghi tăng công nợ) 

-         Điều chỉnh giảm các khoản nợ nhỏ do chênh lệch khi thanh toán theo hóa đơn, xóa nợ cho 

khách hàng theo hóa đơn (sử dụng loại chứng từ = 2 - Ghi giảm công nợ chi tiết theo hóa đơn) 

-         Điều chỉnh giảm các khoản nợ nhỏ do chênh lệch khi thanh toán, xóa nợ cho khách hàng 

(sử dụng loại hóa đơn = 3 - Ghi giảm công nợ) 

-         Cập nhật các bút toán xử lý giữa công nợ tạm ứng trước tiền hàng của khách hàng và công 

nợ bán hàng phải thu của khách hàng 

-         Cập nhật bút toán bù trừ công nợ giữa 2 tài khoản nhưng cùng 1 khách hàng. 

-         Các trường hợp điều chỉnh khác… 

3.7  Cập nhật chứng từ bù trừ công nợ 

  

Chức năng 

-         Chứng từ bù trừ công nợ được dùng để cập nhật các phát sinh bù trừ công nợ 2 khách hàng 

hoặc giữa 1 khách hàng và 1 nhà cung cấp. 

-         Trong trường hợp bù trừ công nợ giữa 2 tài khoản nhưng cùng 1 khách hàng thì có thể cập 

nhật ở phiếu ghi nợ, ghi có tài khoản công nợ. 

 

Thông tin chi tiết và các thao tác xem, sửa, xóa, sao chép, tìm và in chứng từ tương tự phân 

hệ tổng hợp/ Cập nhật số liệu/ Phiếu kế toán 



3.8 Phân bổ thu tiền hàng cho các hóa đơn 

 Chức năng 

-         Thực hiện phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn 

-         Chương trình thực hiện phân bổ dựa trên các phiếu: thu tiền, giấy báo có (thu) của ngân 

hàng, phiếu kế toán (chương trình cho phép lấy những chứng từ nhập từ phiếu kế toán), chứng từ 

bù trừ công nợ, phiếu nhập hàng bán bị trả lại, hóa đơn giảm giá, phiếu nhập dịch vụ bị trả lại 

3.9 Danh mục giá bán  

Chức năng 

-         Danh mục giá bán chỉ dùng để hỗ trợ việc cập nhật giá bán hàng hoá. 

-         Người sử dụng có quyền sửa đổi giá bán cho từng hoá đơn. 

 

Thông tin chi tiết 

Mã vật tư                            Mã vật tư có sử dụng giá bán  

Ngày hiệu lực                      Ngày áp giá xuất bán của hóa đơn 

Giá bán VND                       Chương trình áp giá bán tiền hạch toán 

Giá bán ngoại tệ                  Chương trình áp giá bán tiền ngoại tệ 

Danh mục giá bán chỉ lưu giá bán cuối cùng cho từng mặt hàng 

Người sử dụng có/không sử dụng cập nhật danh mục giá bán, được khai báo ở menu hệ thống/ 

Cập nhật số liệu/ Khai báo các tham số tự chọn 

Trong trường hợp người sử dụng có hệ thống giá bán đặc thù thì phải báo cho Công ty MaxV  để 

thực hiện sửa đổi chương trình đáp ứng yêu cầu này. 



4.  Báo cáo bán hàng và công nợ phải thu 

4.1 Báo cáo bán hàng 

1.       Bảng kê hoá đơn bán hàng 

2.       Bảng kê hóa đơn bán hàng và dịch vụ 

3.       Bảng kê phiếu nhập hàng bán bị trả lại 

4.       Bảng kê hoá đơn của một mặt hàng 

5.       Bảng kê hoá đơn nhóm theo khách hàng 

6.       Bảng kê hoá đơn nhóm theo vụ việc 

7.       Bảng kê hoá đơn nhóm theo dạng xuất bán 

8.       Bảng kê hoá đơn của một khách hàng theo mặt hàng 

9.       Báo cáo tổng hợp bán hàng 

10.   Báo cáo tổng hợp hàng bán bị trả lại 

11.   Báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng, vụ việc, bộ phận, mã nhập xuất 

12.   Báo cáo bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu 

13.   Báo cáo tổng hợp tiêu thụ theo giá bán 

14.   Sổ chi tiết bán hàng 

15.   Danh mục giá bán 

 4.2 Công nợ  phải thu  

1.       Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng 

2.       Sổ đối chiếu công nợ 

3.       Sổ chi tiết công nợ (lên cho tất cả các khách hàng) 

4.       Sổ tổng hợp công nợ chữ T của một khách hàng 

5.       Bảng cân đối số phát sinh công nợ của một tài khoản 

6.       Bảng cân đối số phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản 

7.       Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ 

8.       Bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ 



 4.3  Báo cáo công nợ theo hóa đơn  

1.       Bảng kê hoá đơn bán hàng và dịch vụ 

2.       Hỏi số dư công nợ của một khách hàng 

3.       Cảnh báo  hóa đơn sắp đến hạn thanh toán 

4.       Bảng kê công nợ phải thu theo hoá đơn 

5.       Bảng kê chi tiết thu tiền của các hoá đơn 

6.       Bảng kê chi tiết thu tiền của các hóa đơn chênh lệch tỷ giá  

7.       Bảng kê công nợ phải thu của các hoá đơn theo hạn thanh toán 

 

4.4 Báo cáo theo hợp đồng, đơn hàng 

1.       Bảng kê hợp đồng 

2.       Báo cáo thực hiện hợp đồng 

3.       Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hợp đồng 

4.       Sổ chi tiết hợp đồng 

5.       Tổng hợp số phát sinh theo hợp đồng 

6.       Tổng hợp chi phí theo hợp đồng 

7.       Bảng cân đối số phát sinh của các hợp đồng 

8.       Báo cáo lỗ lãi của các hợp đồng 

9.       Số dư đầu kỳ của các hợp đồng 

10.   Số dư cuối kỳ của các hợp đồng 

11.   Bảng kê chứng từ phát sinh theo hợp đồng. 

 


