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Được xây dựng với kiến trúc bền vững, linh hoạt, dễ mở rộng,
giải pháp eBOSS của Fisoft cung cấp một hệ thống quản lý
thống nhất, đa năng, bao quát các lĩnh vực hoạt động gồm tài
chính, kinh doanh, sản xuất, từ lập kế hoạch thực hiện, kiểm
soát thực hiện, đến báo cáo phân tích.

Kinh Nghiệm Sâu Rộng, Dịch Vụ Chu Đáo
Giải pháp eBOSS của Fisoft được xây dựng từ những
chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh
vực tư vấn giải pháp ERP và phát triển phần mềm ứng
dụng. Qua thực tế triển khai các giải pháp ERP hàng đầu
thế giới hiện nay như Oracle, SAP… cho các doanh
nghiệp Việt Nam, chúng tôi nhận thấy bên cạnh những
ưu điểm về qui mô, tính ổn định, sự chặt chẽ trong việc
kiểm soát dữ liệu cũng như một hệ thống các quy trình
quản lý chuẩn mực và bao quát, các hệ thống này có
những hạn chế lớn đối với thực tế hoạt động của doanh
nghiệp Việt Nam về nhân lực, tài lực, đặc thù hoạt động
cũng như yêu cầu đáp ứng những quy định của nhà
nước.
Bằng sự hiểu biết các ưu điểm của những hệ thống ERP
hàng đầu thế giới, cùng với những kinh nghiệm thực tế
qua các dự án triển khai ERP tại nhiều doanh nghiệp,
chúng tôi đã xây dựng thành công một hệ thống ERP
phù hợp với các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.
Giải pháp eBOSS là sự kết hợp hài hòa giữa những tính
năng và quy trình ưu việt của các hệ thống ERP hàng
đầu thế giới với những điều kiện thực tế của các doanh
nghiệp nội địa. eBOSS đã đáp ứng được các tiêu chí
quan trọng của một hệ thống ERP phù hợp cho các đa
số doanh nghiệp hiện nay: Công nghệ tối tân, quy mô
bao quát mọi hoạt động doanh nghiệp, quy trình chuẩn
mực và linh hoạt, giao diện thân thiện, thời gian triển
khai nhanh, chi phí triển khai hợp lý.

Với giao diện thân thiện, tiện dụng, ứng dụng eBOSS cung cấp
các tính năng của một gói phần mềm quản trị mạnh như xử lý
đa tiền tệ, đa công ty, đa ngôn ngữ, hợp nhất số liệu, giao dịch
nội bộ. Các chức năng quản lý tồn kho, mua, bán hàng cùng với
quản lý sản xuất giúp tăng hiệu năng của bộ phận sản xuất,
tăng hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị, nhân lực và nguyên
vật liệu dùng cho sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao năng
lực đáp ứng đối với các yêu cầu kinh doanh ngày càng cao.
Hơn thế nữa, giải pháp quản lý sản xuất, kinh doanh toàn diện
này được xây dựng trên nền tảng kiến trúc 3 lớp rất linh hoạt
và chắc chắn. Giao diện được xây dựng trên nền công nghệ
Web 2.0 cùng với các chức năng nghiệp vụ của hệ thống (ghi
sổ, báo cáo, xem, duyệt chứng từ, cập nhật thông tin, các tiện
ích khác) được thực hiện toàn bộ trên máy chủ, giúp giảm tối
đa lưu lượng dữ liệu qua mạng, tránh được tình trạng tắc nghẽn
khi nhu cầu sử dụng gia tăng, đơn giản hóa việc nâng cấp, bảo
trì hệ thống.
Giải pháp eBOSS tạo ra sự khác biệt so với các gói phần mềm
khác bằng cách cung cấp công cụ hữu hiệu giúp nhà quản lý có
thể truy cập tức thời đến các thông tin thiết yếu, tinh giản các
qui trình hoạt động, giúp doanh nghiệp chủ động hoạch định,
quản lý nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải
thiện dịch vụ khách hàng, phản ứng kịp thời và duy trì khả năng
cạnh tranh trước những thay đổi liên tục của môi trường kinh
doanh.

Triển khai giải pháp eBOSS, doanh nghiệp sẽ nhận được
cùng một lúc nhiều ích lợi:


Quy trình nghiệp vụ theo chuẩn mực quốc tế được
hiệu chỉnh phù hợp với thông lệ tại Việt Nam.



Phần mềm ứng dụng với các tính năng ưu việt được
xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, vững
chắc.



Thời gian triển khai nhanh, chi phí triển khai hợp lý
và có thể chia nhỏ thành nhiều giai đoạn.



Dịch vụ hỗ trợ kịp thời, chu đáo.

Các Chức Năng Của Hệ Thống

Phải Thu (Accounts Receivable), Tồn Kho (Inventory) và
các phân hệ khác, bảo đảm thông tin cung cấp bởi hệ
thống là chính xác và kịp thời. Mối liên kết dữ liệu giữa
các phân hệ cho phép truy vấn đào sâu thông tin từ dữ
liệu tổng hợp đến dữ liệu chi tiết cũng như truy vấn
chéo đến các dữ liệu có liên quan. Với khả năng quản lý
dữ liệu xuyên suốt các hoạt động nghiệp vụ kết hợp với
kênh truy cập qua mạng Internet, giải pháp eBOSS có
thể cung cấp cho người quản lý doanh nghiệp những
thông tin cập nhật, đầy đủ, chính xác về mọi mặt của
hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tức thời, ở mọi
lúc, mọi nơi.

Hiểu Biết Thấu Đáo, Quản Trị Thành Công

Nền Tảng Vững Chắc, Sử Dụng Thuận Tiện

Mở Rộng Và Tùy Biến Theo Yêu Cầu

Giải pháp eBOSS được xây dựng trên nền tảng phần mềm
Java EE vững chắc và công nghệ Web 2.0 rất linh hoạt,
bảo đảm khả năng hoạt động ổn định, bền bỉ, giao diện
ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng, dễ bảo trì và nâng cấp
hệ thống.

Sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi
hệ thống quản lý doanh nghiệp phải có khả năng mở
rộng tương ứng để không cản trở sự hoạt động của cả
guồng máy. Giải pháp eBOSS được thiết kế với mục tiêu
chú trọng vào tính linh hoạt và độ mở rộng về cả khả
năng hoạt động lẫn chức năng ứng dụng của hệ thống.

Cài Đặt Dễ Dàng, Bảo Mật Chặt Chẽ
Được thiết kế theo kiến trúc nhiều lớp với máy chủ
ứng dụng và cơ sở dữ liệu làm thành phẩn cốt lõi, việc
cài đặt hệ thống chỉ cần thực hiện tại một nơi. Từ các
máy trạm kết nối với hệ thống qua hệ thống Internet,
người sử dụng truy cập vào các chức năng của ứng
dụng thông qua giao diện web browser. Việc triển khai
ứng dụng đến người sử dụng trên thực tế xảy ra tức
thời mà không cần cài đặt phần mềm client trên máy
trạm (zero time deployment). Với cơ chế bảo mật chặt
chẽ và linh hoạt, hệ thống cho phép phân quyền truy
cập đến từng chức năng ứng dụng và phạm vi dữ liệu
theo vai trò người sử dụng. Hệ thống có thể được thiết
lập để xác thực người dùng theo chữ ký số và sử dụng
giao thức SSL trong trao đổi thông tin giữa máy trạm
và hệ thống để tăng mức bảo mật trong môi trường
Internet.

Truy Cập Thông Tin Thông Suốt, Tức Thời
Các phân hệ chức năng trong giải pháp eBOSS được tích
hợp chặt chẽ với nhau, chia sẻ thông tin qua cơ sở dữ liệu
chung, đó đó dữ liệu được cập nhật tức thời và xuyên suốt
các phân hệ mỗi khi có giao dịch xảy ra ở các phân hệ có
liên quan, loại trừ việc nhập liệu trùng lặp và bảo đảm tính
nhất quán, toàn vẹn của dữ liệu. Thí dụ, giao dịch phát
sinh ở phân hệ Bán hàng (Sales Order) sẽ tự động cập
nhật dữ liệu vào phân hệ Kế Toán

eBOSS sử dụng một cấu trúc dữ liệu linh hoạt với số
lượng phân đoạn bất kỳ cho Hệ thống tài khoản / Tài
sản cố định / Nơi sử dụng tài sản / Vật tư – Hàng hóa.
Cấu trúc này giúp cho ứng dụng được tùy biến theo
nhiều yêu cầu quản lý khác nhau.
Cơ chế phân quyền linh hoạt cho phép cấp quyền theo
vai trò sử dụng, đến từng chức năng ứng dụng và phạm
vi dữ liệu, phù hợp với tổ chức và qui định về chức
năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp.

Hệ thống được xây dựng với khả năng hỗ trợ đa ngôn
ngữ, cho phép thêm vào và chuyển đổi dễ dàng giữa các
ngôn ngữ khác nhau.

việc cung cấp sẵn tất cả các báo cáo hoạt động doanh
nghiệp theo qui định của Việt Nam, hệ thống eBOSS cho
phép tạo ra các báo cáo đặc thù theo yêu cầu quản lý riêng
của doanh nghiệp.

Đáp Ứng Môi Trường Kinh Doanh Đa Dạng

Trên cơ sở các dữ liệu tác nghiệp được thu thập trong hệ
thống, eBOSS cung cấp phương tiện để trích xuất và tập
hợp dữ liệu vào các kho dữ liệu để sẵn sàng phục vụ cho
việc phân tích dữ liệu đa chiều. Kết hợp các kho dữ liệu này
với chức năng phân tích dữ liệu được cung cấp thông qua
giao diện dashboard phong phú, thuận tiện trong sử dụng,
eBOSS trang bị cho lãnh đạo doanh nghiệp một công cụ
mạnh mẽ, hữu hiệu để phân tích tình hình hoạt động của
doanh nghiệp một cách thấu đáo, kịp thời, làm cơ sở cho
những quyết định quan trọng trong quản trị kinh doanh.

Giải pháp eBOSS được trang bị các tính năng đáp ứng
yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi qui mô, địa
bàn và cơ cấu tổ chức. Các tính năng như xử lý giao dịch
nội bộ, hợp nhất dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, đa ngôn
ngữ, đa công ty, đa tiền tệ cho phép doanh nghiệp dễ
dàng xây dựng và áp dụng một hệ thống quản lý thống
nhất cho mạng lưới các công ty, chi nhánh, phòng ban
theo nhiều mô hình tổ chức, quốc gia, đơn vị tiền tệ, với
qui mô, số lượng bất kỳ.

Khả Năng Hoạt Động Cao Của Hệ Thống
Kiến trúc ứng dụng nhiểu lớp cho phép triển khai ứng
dụng trên nền hệ thống với cấu hình nhiều lớp máy chủ,
cho phép tinh chỉnh hiệu suất hoạt động của từng lớp,
mở rộng hệ thống theo chiều dọc hoặc/và chiều ngang,
nâng cao khả năng hoạt động của toàn hệ thống một
cách hiệu quả.

Công Cụ Hữu Hiệu, Quản Lý Sâu Sát

Quản Lý, Phân Quyền Người Sử Dụng

Báo Cáo, Phân Tích Dữ Liệu Đầy Đủ, Chi
Tiết

Hệ thống cho phép quản lý người sử dụng theo nhóm và
phân quyền sử dụng theo vai trò của người sử dụng, nhóm
người sử dụng. Quyền sử dụng được phân chia chi tiết đến
từng chức năng trên màn hình nhập liệu và từng phạm vi
dữ liệu cần truy cập.

Chức năng báo cáo và phân tích thực sự biến dữ liệu thu
thập được trong hệ thống thành những thông tin thiết
yếu, giúp gia tăng sự hiểu biết thấu đáo và khả năng
quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách
hiệu quả.

Hoạt động của người sử dụng trong hệ thống được ghi
nhận lại để phục vụ việc quản lý, theo dõi các tác vụ cập
nhật dữ liệu; trên các chứng từ phát sinh sẽ ghi nhận các
thông tin về người lập chứng từ, ngày giờ lập, người phê
duyệt chứng từ, ngày giờ phê duyệt.

Hệ thống báo cáo được xây dựng trên nền Jaspersoft®
BI, một nền tảng và công cụ báo cáo có tính năng rất

Quản Lý, Cài Đặt Hệ Thống
Hệ thống cho phép cài đặt, khai báo
nhiều thông số, thông tin chung để phù
hợp với các mô hình tổ chức và hoạt
động doanh nghiệp khác nhau.
Cấu trúc tổ chức doanh nghiệp theo bất
kỳ mô hình nào từ tập đoàn mẹ, tập
đoàn con, các công ty thành viên, các
chi nhánh, phòng ban…
Cấu trúc tài khoản gồm nhiều phân
đoạn để liên kết dữ liệu phát sinh với
nhiều chiều thông tin khác nhau.
phong phú, linh hoạt, cho phép thực hiện các báo cáo
đa dạng, tinh vi một cách dễ dàng, nhanh chóng. Ngoài

Đánh dấu và tập hợp các giao dịch nội bộ trong tập đoàn,
làm cơ sở cho việc loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Lịch kế toán khai báo tùy ý theo người dùng, không phụ
thuộc vào dương lịch. Có thể khai báo các kỳ điều chỉnh
ngoài các kỳ hạch toán chính. Cơ chế đóng mở kỳ linh
hoạt, đơn giản.
Khai báo danh mục các loại tiền tệ không giới hạn. Khai
báo tỷ giá theo các loại: tỷ giá ngân hàng, tỷ giá hạch
toán…
Số chứng từ có thể phát sinh tự động theo mẫu do
người dùng tự khai báo. Người dùng có thể sửa số nhảy
tự động để dự trữ số khi cần.
Khai báo danh mục vật tư, hàng hóa với các thuộc tính
có thể mở rộng tùy theo yêu cầu quản lý.
Khai báo các đơn vị tính bất kỳ cùng với qui tắc chuyển
đổi giữa các đơn vị tính.
Khai báo lịch làm việc áp dụng cho công ty, phòng ban,
máy móc thiết bị, nhân sự.

Khai báo các điều khoản thanh toán và chiết khấu đa dạng.
Hệ thống tự theo dõi lịch thanh toán và tính chiết khấu khi
thu tiền.
Quản lý danh mục tài khoản ngân hàng từ ngân hàng, chi
nhánh đến tài khoản và loại tiền của tài khoản.
Khai báo được nhiều Quỹ tiền mặt với cùng Đơn vị tiền.
Hóa đơn bán hàng có thể được đối chiếu với phiếu xuất kho
để đảm bảo sự nhất quán của số liệu và tạo liên kết để truy
vấn về sau.
Phiếu thu tiền có thể khác đơn vị tiền với hóa đơn được thu.
Hệ thống tự động tính toán lãi lỗ do chênh lệch tỷ giá và
phát sinh bút toán tương ứng.
Thu tiền trả trước của khách hàng và thực hiện cấn trừ
nhiều lần, cho nhiều hóa đơn.
Ghi nhận cả Hóa đơn ghi tăng và Hóa đơn ghi giàm. Cấn trừ
Hóa đơn ghi tăng và ghi giảm của cùng Khách hàng.

Quản Lý Tài Chính, Kế Toán

Quản lý doanh thu, công nợ chi tiết đến từng chứng từ theo
Khách hàng, Hợp đồng / Dự án; tài khoản.

Các chức năng quản lý tài chính kế toán trang bị các
công cụ để kiểm soát các lĩnh vực của hoạt động của
doanh nghiệp. Các phân hệ tài chính, kế toán bao gồm

Truy vấn công nợ phải thu của từng khách hàng đơn giản,
nhanh chóng.



Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Phải Trả



Kế Toán Phải Thu



Kế Toán Phải Trả



Quản Lý Ngân Sách



Quản Lý Tài Sản Cố Định

Kế Toán Tổng Hợp
Khai báo Đối tượng, xác định vai trò Khách hàng / Nhà
cung cấp / Nhân viên cho Đối tượng để lập chứng từ khi
phát sinh giao dịch. Một Đối tượng có thể có nhiều vai
trò.
Khai báo Nghiệp vụ, thiết lập quy tắc Hạch toán tự động
linh hoạt, đa dạng theo từng loại chứng từ (VD: Phiếu
thu Có hóa đơn / Không có hóa đơn), trong từng kiểu
chứng từ (VD: Phiếu thu / Phiếu chi,...),
Kết chuyển lãi lỗ tự động, đơn giản, nhanh chóng thông
qua công thức khai báo.
Đánh giá chênh lệch tỷ giá của các chứng từ, tài khoản
có nguồn gốc ngoại tệ và phát sinh bút toán tương ứng.
Truy vấn số dư, số phát sinh tài khoản theo nhiều cấp từ
tổng hợp đến chi tiết. Truy vấn xuống các bút toán chi
tiết và chứng từ tạo ra các bút toán đó.

Hóa đơn mua hàng hóa vật tư có thể được đối chiếu với
phiếu nhập kho để đảm bảo sự nhất quán của số liệu và tạo
liên kết để truy vấn về sau.
Hóa đơn chi phí có thể được phân bổ cho nhiều phòng ban,
ngành nghề, khu vực… để theo dõi hiệu quả của các bộ
phận, lĩnh vực kinh doanh. Một chứng từ chi phí có thể được
hạch toán cho nhiều dự án / tài khoản kế toán khác nhau.
Quản lý nhiều hóa đơn của nhiều nhà cung cấp khác nhau
cho cùng một chứng từ thanh toán là Tập hóa đơn.
Chi tiền trả trước cho Nhà cung cấp và thực hiện cấn trừ
nhiều lần, cho nhiều hóa đơn.
Ghi nhận cả Hóa đơn ghi tăng và Hóa đơn ghi giàm. Cấn trừ
Hóa đơn ghi tăng và ghi giảm của cùng Nhà cung cấp.
Cấn trừ Hóa đơn mua hàng và Bán hàng của cùng Đối
tượng.
Duyệt phiếu chi theo nhiều cấp. Cấp duyệt cao hơn được
duyệt dồng thời cho cấp thấp hơn.
Quản lý chi phí, công nợ chi tiết đến từng chứng từ theo
Nhà cung cấp, Hợp đồng / Dự án, Tài khoản.
Truy vấn công nợ phải trả của từng Nhà cung cấp đơn giản,
nhanh chóng.

Kế Toán Phải Thu

Quản Lý Ngân Sách và Ngân Qũy

Định hạn mức công nợ tối đa đối với từng khách hàng,
nhân viên kinh doanh.

Lập lịch thanh toán cho hóa đơn mua hàng / bán hàng.

Nhập các khoản dự thu, dự chi.
Theo dõi tình trạng tiền mặt hiện tại và dự kiến trong
các ngày sau.
Lập kế hoạch ngân sách chi tiết và tổng hợp, hệ thống
cảnh báo khi có phát sinh vượt ngân sách.
Duyệt khoản phát sinh vượt ngân sách theo thẩm quyền.
Theo dõi, đối chiếu tình hình thực hiện với kế hoạch
ngân sách.

Quản Lý Tài Sản Cố Định
Linh hoạt trong tổ chức Sổ tài sản và phân loại tài sản
với cấu trúc nhiều cấp.
Khai báo Kỳ khấu hao và cho phép đóng / mở Kỳ khấu
hao độc lập với Kỳ kế toán.
Ghi nhận nguồn gốc hình thành tài sản từ Hóa đơn mua
hàng, Phiếu xuất kho,…
Cập nhật các thay đổi liên quan đến tài sản như lịch
khấu hao, tăng giảm nguyên giá, thay đổi nhóm tài sản.
Theo dõi, cập nhật thông tin sử dụng, điều chuyển tài
sản giữa các phòng ban, bộ phận.
Phát sinh Lịch khấu hao tự động khi ghi tăng tài sản.
Cho phép phân bổ chi phí khấu hao của một tài sản vào
nhiều tài khoản khấu hao / dự án khác nhau.
Chạy khấu hao tự động.
Tự động tính toán lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý tài sản và
phát sinh các bút toán tương ứng.

Quản Lý Phân Phối Hàng Hóa
Các chức năng quản lý việc phân phối hàng hóa của
eBOSS giúp cân bằng nhu cầu tồn trữ hàng hóa để sẵn
sàng chuyển hàng nhanh với nhu cầu giảm tối đa số
lượng hàng tồn kho và chi phí tồn kho.
Thông tin chi tiết về số lượng tồn kho, tình trạng đơn
bán hàng, đơn mua hàng kèm theo các thông tin đầy đủ
về thời gian giao nhận hàng giúp nhà quản lý xác định
hợp lý thời điểm và số lượng hàng cần mua, giảm chi phí
tồn kho, giảm thời gian giao hàng, cải thiện quan hệ với
nhà cung cấp và chất lượng dịch vụ khách hàng.
Các phân hệ quản lý phân phối hàng hóa bao gồm:


Quản Lý Mua Hàng



Quản Lý Bán Hàng



Quản Lý Tồn Kho

Quản Lý Mua Hàng
Quản lý mua hàng từ Đề nghị / Yêu cầu mua hàng đến
Đơn hàng / Hợp đồng mua.

Theo dõi tình trạng thực hiện đơn hàng, hợp đồng về tiến độ
nhận hàng, các hóa đơn đã nhận, tình trạng thanh toán các
hóa đơn.

Quản Lý Bán Hàng
Quản lý bán hàng từ Báo giá đến Hợp đồng bán và Thanh lý.
Cho phép lập Dự chi / Dự toán của Hợp đồng / Dự án theo
từng khoản mục phí và cảnh báo khi chi phí thực tế lớn hơn.
Theo dõi tình trạng thực hiện đơn hàng, hợp đồng về tiến độ
giao hàng, các hóa đơn đã xuất, tình trạng thanh toán các
hóa đơn.

Quản Lý Tồn Kho
Hệ thống kho đa cấp, phân loại theo tiêu chí của người dùng.
Hàng hóa, vật tư được phân nhóm theo cấu trúc liên kết với
nhiều chiều thông tin.
Đơn vị tính được phân lớp và có thể qui đổi giữa các đơn vị
tính trong cùng lớp hoặc khác lớp.
Nhập, xuất kho với bất kỳ đơn vị tính nào.
Phiếu nhập kho, xuất kho được đối chiếu với đơn hàng, hợp
đồng và hóa đơn để đảm bảo sự nhất quán của số liệu và tạo
liên kết để truy vấn về sau.
Quản lý hàng hóa, vật tư chi tiết đến từng lô hàng nhập /
xuất, giúp dễ dàng truy tìm nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
Truy vấn nhập xuất tồn trực tiếp, chi tiết xuống đến các
phiếu nhập và xuất kho cho từng mã hàng hóa, vật tư và
truy vấn ngang sang các chứng từ khác liên quan như hóa
đơn, phiếu thu, phiếu chi…

Quản Lý Sản Xuất
Phân hệ quản lý sản xuất giúp lên kế hoạch và quản lý qui
trình sản xuất sản phẩm, xuyên suốt từ yêu cầu sản xuất, lệnh
sản xuất, chi tiết tiêu hao nguyên vật liệu, thời gian, trang
thiết bị cho từng công đoạn sản xuất, đến ghi nhận thành
phẩm, phụ phẩm và tính giá thành sản phẩm.
Hệ thống được thiết kế linh hoạt để có thể đáp ứng yêu cầu
quản lý sản xuất đa dạng.
Các đặc điểm chính của phân hệ sản xuất bao gồm:


Liên kết thông tin giữa lệnh sản xuất với các hợp đồng,
đơn hàng.



Xây dựng định mức tiêu hao đơn /đa nguyên vật liệu cho
sản xuất đơn / đa thành phẩm tùy theo từng yêu cầu sản
xuất thực tế.



Kết hợp giữa các định mức vật tư, nguyên liệu và các
công đoạn sản xuất để tạo thành các quy trình sản xuất
đa dạng



Tự động tính toán và phát sinh các yêu cầu vật tư,
nguyên liệu cho lệnh sản xuất.



Cập nhật thông tin chi tiết trong quá trình thực hiện
từng công đoạn sản xuất.



Nhập kho sản phẩm theo lô hàng sản xuất, gán mã
lô hàng theo số series hoặc không theo series.



Tính giá thành sản phẩm theo từng thành phần cấu
thành và cách phân bổ chi phí sản xuất khác nhau.



Báo cáo tổng hợp và chi tiết giá thành.



Truy vấn dữ liệu từ tổng hợp xuống giao dịch, bút
toán chi tiết.

Quản Lý Nhân Sự - Tiền Lương
Phân hệ Nhân sự - Tiền lương giúp quản lý mọi thông tin
liên quan đến nhân sự từ khi là ứng viên đến khi thôi
việc. Hệ thống giúp người quản lý có đủ thông tin để ra
quyết định hợp lý trong tuyển dụng, sử dụng và đánh
giá, khen thưởng nhân viên, tính chi phí nhân công đầy
đủ, chính xác. Mỗi nhân sự đều có thể ghi nhận yêu cầu
và kiểm tra các thông tin liên quan đến chính mình trên
hệ thống.
Các chức năng chính bao gồm:


Cơ cấu tổ chức và vị trí nhân sự.



Thiết lập và cập nhật hồ sơ ứng viên.



Chuyển tiếp hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên.



Theo dõi và cập nhật các thông tin nhân sự về lịch
sử làm việc, đào tạo, thành tích, chức vụ, thu nhập…



Cơ chế đánh giá tự động theo các tiêu chí của người
dùng.



Quản lý Hợp đồng lao động, Phiếu công tác, Nghỉ
phép, Nghỉ ốm, Thai sản, Thôi việc.



Chấm công tự động dựa trên Lịch làm việc và ngày
nghỉ.



Tính lương và các khoản thu nhập liên quan linh
hoạt theo tiêu chí của người dùng.

Tùy theo phạm vi công việc được phân quyền, người sử
dụng sẽ được thao tác ở các tính năng, truy cập thông
tin theo quy định.

Quản Lý Hành chính – Văn phòng
Phân hệ Hành chính – Văn phòng giúp quản lý tất cả các
thông tin liên quan đến công việc hành chính bao gồm:


Công văn.



Giấy tờ pháp lý.



Văn bản nội bộ.



Mua sắm.



Tài sản hành chính.



Lịch sử dụng xe.



Lịch công tác.



Gửi / nhận bưu phẩm, chứng từ.



Chi phí Điện thoại.



Nhắc nhở.

Các thông tin này được tạo, duyệt hoàn toàn tự động trên
hệ thống, giúp tiết kiệm thời gian khi ghi nhận và tra cứu
thông tin theo phạm vi công việc được phân công.

Hệ Thống Báo Cáo
Hệ thống eBOSS cung cấp đầy đủ các báo cáo theo quy
định mới nhất của Nhà nước.
Hệ thống cho phép tạo các báo cáo quản trị đặc thù
theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp:


Chi phí sản xuất – kinh doanh theo khoản mục phí



Doanh thu – Chi phí theo Hợp đồng / Dự án / Sản
phẩm / Khu vực /…



Nợ đến hạn phải thu / phải trả theo tuổi nợ



…

Các báo cáo có thể được xuất ra file theo các định dạng
PDF, Excel, Word,….

Hạ Tầng Kỹ Thuật
Giải pháp eBOSS được phát triển tuân theo hoàn toàn
các chuẩn mở trong ngành công nghiệp phần mềm.
Hệ thống có thể được triển khai hoạt động trên nhiều
môi trường phần cứng, hệ điều hành, máy chủ ứng dụng
và cơ sở dự liệu khác nhau. Việc lựa chọn hạ tầng kỹ
thuật để triển khai là tùy thuộc vào yêu cầu hoạt động,
điều kiện kỹ thuật, công nghệ của môi trường ứng dụng
và không phụ thuộc vào một nền tảng riêng nào.

Hệ Điều Hành

Windows, Linux, UNIX

Máy Chủ Ứng Dụng

GlassFish, JBoss, WebLogic,
Websphere

Cơ Sở Dữ Liệu

MySQL, PostgreSQL, MS SQL
Server, Oracle, IBM DB2,
Informix
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