
 

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

 

Mô hình tích hợp xuất hóa đơn điện tử 

Thuyết trình giải pháp: 

Với giải pháp tích hợp xuất hóa đơn điện tử của Thái Sơn doanh nghiệp không phải thay 

đổi nhiều nghiệp vụ hiện tại của doanh nghiệp.  

1.  Database: Là nơi lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử. Sử dụng hệ quản trị CSDL Sql server 

2. App server: là hệ tập hợp các web site, webservice, service để xử lý các nghiệp vụ liên 

quan đến hóa đơn điện tử 

a) WebService xuất hóa đơn:  

 Cung cấp đầy đủ các tính năng xuất đơn điện tử: Xuất hóa đơn, ký số hóa 

đơn, in hóa đơn, in biên lai 

b) Website tra cứu hóa đơn: Là website cho phép khách hàng có thể tìm kiểm, tải hóa 

đơn ký số vào hóa đơn 

 Đối với những khác hàng là doanh nghiệp: trước khi tải hóa đơn phải thực 

hiện ký số vào hóa đơn sau đó mới được phép tải về lưu trữ trên máy 

c) Website Thống kê: Là website dùng để thống kế báo cáo tình hình xuất hóa đơn 

của doanh nghiệp 



 

3. Phần mềm Einvoice: là phần mềm xuất hóa đơn, xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa 

đơn điện tử như: phát hành hóa đơn, xử lý hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn…  

4. Mô tả quy trình xử lý tích hợp xuất hóa đơn điện tử 

 

1) Người dùng nhập các thông tin về xuất hóa đơn trên phần mềm hiện tại của doanh 

nghiệp, sau đó được gửi đến hệ thống lập hóa đơn điện tử của Thái Sơn thông qua 

webservice 

2) Hệ thống xuất hóa đơn sẽ tự động sử dụng chữ ký số để ký số vào hóa đơn 

3) Sau khi xuất hóa đơn thành công hóa đơn sẽ được lưu trữ vào cở sở dữ liệu 

4) Trả lại thông tin hóa điện tử cho phần mềm tích hợp: số hóa đơn, ngày hóa đơn, mẫu 

số, ký hiệu, mã nhận hóa đơn (dùng để tra cứu hóa đơn) 

5) In hóa đơn: Gửi thông tin của hóa đơn cần in, hệ thống sẽ trả lại đường dẫn của File 

hóa đơn chuyển đổi để in. 

Lợi ích 

 Dễ dàng tích hợp với các hệ thống, trên nhiều nền tảng khác nhau 

 Tiết kiệm chi phí  

 Doanh nghiệp không phải thay đổi nhiều các quy trình nghiệp vụ hiện tại 

 Đáp ứng được với số lượng yêu cầu xuất hóa đơn lớn 
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