
Quản lý theo mô hình tập trung hoặc phân tán

Hỗ trợ truyền nhận dữ liệu giữa các chi nhánh 
công ty, giữa tổng công ty và các công ty con

Quản lý tài khoản truy nhập và phân quyền sử 
dụng cho từng nhân viên

Gửi thông tin hóa đơn cho khách hàng thông 
qua: Internet, email, SMS...

Quản lý gửi hóa đơn cho khách hàng, nhắc 
thanh toán qua SMS

Tính năng cổng ký tiện dụng, một chữ ký số có 
thể sử dụng cho nhiều điểm xuất hóa đơn

Hỗ trợ nhiều mẫu báo cáo thống kê, các mẫu 
báo cáo phục vụ kê khai thuế

Giải pháp sao lưu dữ liệu an toàn.

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ E-INVOICE
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Lưu trữ

Dữ liệu
hóa đơn

Khách hàng

Quản trị
gửi nhận
hóa đơn

Doanh nghiệp
dùng phần mềm
Hóa đơn điện tử

In hóa đơn điện tử chuyển đổi
& Chuyển phát nhanh 

Phương án 2

Phương án 1

DATABASE Phát hành

HĐĐT đã confirm

INTERNET

Phần mềm hoá đơn điện tử  E-INVOICE được Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn phát triển tuân thủ Thông 
tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ. Việc sử dụng phần mềm E-INVOICE mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh 
nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn. Hóa đơn được lập trên máy tính, ký số và gửi 
đến khách hàng bằng phương tiện điện tử như: internet, email, SMS ... Hóa đơn điện tử là một xu thế tất yếu 
trong việc áp dụng công nghệ thông tin để tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

Có khả năng tích hợp dữ liệu từ phần mềm bán 
hàng, phần mềm kế toán, phần mềm CRM, phần 
mềm ERP..., xuất dữ liệu ra các chương trình khai 
thuế như HTKK, TVAN,...

Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử E-INVOICE, 
doanh nghiệp luôn được cam kết hỗ trợ chuyên 
nghiệp 24/7 trên toàn quốc. 

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ E-INVOICE



Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp tại doanh nghiệp

 

Dịch vụ tích hợp dữ liệu với phần mềm khác
Tích hợp với phần mềm quản lý sản xuất.

Tích hợp với phần mềm kế toán, bán hàng.

Các Trung Tâm Hỗ Trợ Phần Mềm
Hóa Đơn Điện Tử E-invoice

Khu vực miền Bắc:
Đc: Số 11 Đặng Thùy Trâm, Hoàng Quốc Việt, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.37545222   |   Fax: 04.37545223
Web: www.thaison.vn

Khu vực miền Trung:
Đc: Số 36, Đào Duy Từ, Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
Tel: 0511.3868363   |   Fax: 0511.3868364

Khu vực miền Nam:
Đc: Tại Tp.HCM: 33A, Cửu Long, P.2,
Tân Bình, Tp.HCM.
Tel: 08.35470355   |   Fax: 08.35470356

Bình Dương:
Đc: B4-08, cao ốc BICONSI, Yersin, Thủ Dầu Một
Tel: 0650.3848886   |   Fax: 0650.3848882

Đồng Nai:
Đc: 93/75, Đồng Khởi, Biên Hòa
Tel: 0618.871868, Fax: 0618.871866
Trung tâm hỗ trợ (CallCenter): 1800585869

DỊCH VỤ HỖ TRỢ
CHUYÊN NGHIỆP TRÊN TOÀN QUỐC

Doanh nghiệp sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử  
E-INVOICE được hưởng dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp  
tại 5 trung tâm hỗ trợ của công ty Thái Sơn trên toàn 
quốc

Dịch vụ tư vấn sử dụng
Tư vấn về nghiệp vụ.

Tư vấn lựa chọn sử dụng phần mềm phù hợp với mô 
hình quản lý của công ty.

Dịch vụ hỗ trợ từ xa
Hỗ trợ qua điện thoại.

Hỗ trợ qua E-Mail.

Hỗ trợ qua chat Skype, Yahoo Messenger.

Hỗ trợ qua điều khiển từ xa TeamViewer.

Hỗ trợ qua kênh hỏi đáp trên website.

Dịch vụ đào tạo sử dụng
Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp.

Đào tạo tập trung theo yêu cầu.

Đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp.
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