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GIỚI THIỆU

PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3TSOFT



Phần mềm kế toán 3TSoft được chính thức thương mại năm 2010, 3TSoft được đánh giá là phần mềm

rất tiện ích, dễ sử dụng, chi phí hợp lý phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ với đầy đủ 

8 phân hệ:

1 Kế toán tiền mặt – tiền gửi 5 Kế toán vật tư hàng hóa

2 Kế toán tài sản, công cụ - chi phí 6 Kế toán công trình

3 Kế toán sản xuất giá thành 7 Kế toán tổng hợp

4 Quản lý kho 8 Quản trị hệ thống

Phần mềm 3TSoft cài đặt dễ dàng, dung lượng nhỏ, không yêu cầu máy tính có cấu hình cao giúp kế toán

thao tác nhanh chóng, mở được đồng thời nhiều màn hình nhập liệu tra cứu dễ dàng; có thể kết nối nhiều

máy tính trong mạng LAN để cùng làm việc.

Với những khách hàng đã sử dụng 3TSoft đều đưa ra nhận xét, 3TSoft có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo

dõi của kế toán: Doanh nghiệp thương mại ứng dụng tốt phân hệ Tiền mặt, tiền gửi; Vật tư hàng hóa,… Doanh

nghiệp xây dựng, dịch vụ quản lý giá thành ứng dụng tốt phân hệ Kế toán công trình,… Doanh nghiệp sản xuất

ứng dụng tốt phân hệ Kế toán sản xuất giá thành,… Bên cạnh đó các kênh hỗ trợ đa dạng gồm: Chat online,

điện thoại bàn, di động, zalo, tổng đài hỗ trợ liên tục nhanh chóng tư vấn cho Doanh nghiệp (DN).



I. KẾ TOÁN TIỀN MẶT TIỀN GỬI

1. Nội dung nhập liệu.

− Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt, tiền gửi: Phiếu thu – chi, Báo nợ - có.

− Theo dõi được nhiều loại tiền tệ: VND, USD, EUR, YEN,…

− Với các doanh nghiệp phát sinh ngoại tệ: Tự động theo dõi tỷ giá xuất quỹ theo PP trung bình di động; Chênh lệch tỷ giá,…

− Cung cấp nhiều mẫu in A4, A5, các mẫu ủy nhiệm chi từng ngân hàng,..

2. Hệ thống báo cáo.

− Cung cấp đầy đủ hệ thống báo cáo theo yêu cầu của BTC.

− Cho phép in liên tục các sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản chỉ bằng một lệnh in. Kết xuất 1 lúc liên tục các sổ chi tiết, sổ cái tài

khoản ra excel.

− Hệ thống báo cáo về công nợ có thể chi tiết về hạn thanh toán, theo dõi công nợ theo từng hóa đơn.

− Cung cấp tính năng tùy chỉnh mẫu in chứng từ, báo cáo trong trường hợp Khách hàng muốn sửa đổi mẫu in mặc định.



II. KẾ TOÁN VẬT TƯ HÀNG HÓA

1. Nội dung nhập liệu.

− Với các nghiệp vụ nhập – xuất hàng hóa có thể theo dõi chi tiết các nội dung như:

• Số lượng – Đơn giá – Thành tiền – Kho hàng đồng thời phản ánh giá trị định khoản kế toán.

• Giá trị chiết khấu, hoa hồng mua – bán hàng hóa.

• Các loại thuế suất liên quan: TTĐB, Thuế xuất – nhập khẩu, VAT,…

• Các loại chi phí phát sinh trong quá trình nhập mua: chi phí vận chuyển, bảo hiểm,…

• Các doanh nghiệp dược phẩm có thể theo dõi lô hàng, hạn sử dụng,… Các doanh nghiệp buôn bán máy móc có thể

theo dõi thời gian bảo hành,…

• Theo dõi, quy đổi vật tư hàng hóa theo nhiều đơn vị tính.

• Theo dõi nhân viên, bộ phận bán hàng để xác định doanh số bán hàng,…

Phản ánh đồng thời định khoản kế toán

− Một số chức năng tiện ích quản lý vật tư hàng hóa:

• Tự động xác định giá vốn tùy chọn theo 4 phương pháp: Trung bình tháng, Trung bình di động, Nhập trước – xuất

trước ; Giá đích danh với tùy chọn theo kho hoặc không theo kho, theo lô hoặc không theo lô.

• Cảnh báo hoặc cấm xuất âm kho. Tìm kiếm chứng từ xuất âm kho.

• Xây dựng chính sách giá mua – bán từng thời kỳ, từng khách hàng; giá bán buôn – bán lẻ, …

2. Hệ thống báo cáo.

− Hệ thống báo cáo đầy đủ và chi tiết về vật tư hàng hóa có thể kể

đến như:

• Hệ thống báo cáo cung cấp thông tin từ chi tiết đến tổng hợp

về tình trạng nhập – xuất – tồn vật tư hàng hóa.

• Hệ thống báo cáo cung cấp thông tin về tình hình bán hàng,

phân tích hiệu quả kinh doanh vật tư hàng hóa.

Phân hệ kế toán vật tư hàng hóa của 3TSoft

hoàn toàn có thể đáp ứng tốt các yêu cầu

quản lý của một doanh nghiệp thương mại

hay bất kỳ doanh nghiệp nào có phát sinh vật

tư hàng hóa liên quan.



III. KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH

1. Nội dung nhập liệu.

− Phân hệ kế toán công trình có thể vận dụng linh hoạt xác định chi phí giá thành không chỉ cho doanh nghiệp xây dựng mà

còn áp dụng cho các doanh nghiệp dịch vụ, thiết kế , vận tải để quản lý chi phí giá thành cho từng Hợp đồng thiết kế, Đơn

đặt hàng, Hợp đồng vận chuyển…

− Một số phân hệ chứng từ đặc thù như: Phiếu xuất nguyên vật liệu cho công trình, Phiếu xuất nhập thẳng cho công

trình,…cho phép ghi nhận trực tiếp chi phí đến mã công trình, hợp đồng tương ứng.

− Cung cấp 3 cách thức phân bổ chi phí: Phân bổ trực tiếp, phân bổ hệ số, phân bổ tỷ lệ. Kết chuyển chi phí phát sinh trong kỳ

vào giá thành theo từng giai đoạn hoàn thành. Chức năng này rất hữu ích cho doanh nghiệp có những công trình phát sinh

ở nhiều kỳ kế toán hay nghiệm thu công trình theo từng giai đoạn.

2. Hệ thống báo cáo.

− Dựa trên những yêu cầu thực tế của kế toán quản lý công trình xây dựng, dịch vụ thiết kế, tư vấn,… 3TSoft xây dựng ra

những báo cáo thiết thực nhất cung cấp các thông tin tổng quát về tình hình chi phí của 1 công trình, có thể kể đến như:

• Tổng hợp xuất kho cho công trình; Tổng hợp chi phí phát sinh cho công trình; Phân tích giá thành công trình;…

• Sổ tổng hợp công nợ theo công trình; So sánh dự toán công trình;…



IV. KẾ TOÁN SẢN XUẤT GIÁ THÀNH

1. Nội dung nhập liệu.

Phân hệ kế toán sản xuất giá

thành của 3TSoft có thể giải quyết

được rất nhiều bài toán sản xuất

giá thành: từ doanh nghiệp có quy

trình sản xuất giản đơn 1 công

đoạn đến quy trình sản xuất nhiều

công đoạn, nhiều phân xưởng.

3TSoft xây dựng 5 cách thức phân

bổ, kèm theo cách tổ chức yếu tố

chi phí chi tiết giúp quản lý chi tiết

từng loại chi phí cấu thành trong

giá thành sản phẩm.

1 Lệnh sản xuất Xây dựng kế hoạch số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ.

2 Xuất nguyên vật liệu
Có thể lựa chọn xuất theo định mức nếu sản phẩm có xây dựng định mức.
Có thể ghi chi tiết việc xuất nguyên vật liệu này cho đích danh sản phẩm nào.
Tự động xác định được giá vốn nguyên vật liệu xuất dùng.

3 Nhập lại nguyên vật liệu Nguyên vật liệu xuất trong kỳ dùng không hết muốn nhập lại kho.
Hoặc nhập lại kho nguyên vật liệu chưa sử dụng cuối kỳ trước.

4 Nhập thành phẩm Nhập liệu số lượng thành phẩm nhập kho trong kỳ.
Giá trị thành phẩm nhập kho sẽ được tự động cập nhật sau khi tính giá thành.

5 Chuyển thành phẩm Áp dụng cho DN sản xuất nhiều công đoạn: thành phẩm công đoạn này chuyển trực tiếp 
làm nguyên vật liệu cho công đoạn tiếp theo.

6 Lắp ráp Sử dụng khi muốn HÌNH THÀNH 1 thành phẩm từ nhiều vật tư khác nhau.

7 Tháo dỡ Sử dụng khi muốn TÁCH 1 mã vật tư thành nhiều mã vật tư khác.

8 Chứng từ phân bổ Chứng từ hạch toán từ tài khoản chi phí sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở 
dang (Nợ 154/ Có 621,…) được tự động tạo ra khi phân bổ chi phí giá thành.

− 3TSoft chia ra làm 8 phân hệ chứng từ đầy đủ những nghiệp vụ phát sinh thường xuyên và đặc thù của một DN sản xuất:

− Chi tiết về cách thức phân bổ giá thành trong 3TSoft gồm có:



1 Phân bổ chung
Áp dụng cho DN sản xuất nhiều công đoạn. Chi phí chung 
sẽ được phân bổ cho từng công đoạn trước khi đi từ 
công đoạn đến từng sản phẩm.

2 Phân bổ trực tiếp Áp dụng phân bổ khi yếu tố chi phí ấy có thể ghi nhận 
trực tiếp đến từng sản phẩm sản xuất.

3 Phân bổ hệ số
Áp dụng phân bổ cho yếu tố chi phí ghi nhận chung. Yếu 
tố này sẽ được phân bổ theo tỷ lệ hệ số mà DN tự quy 
định.

4 Phân bổ tỷ lệ

Áp dụng phân bổ cho yếu tố chi phí ghi nhận chung. Yếu 
tố này sẽ được phân bổ theo tỷ lệ của chi phí DN mong 
muốn đã được phân bổ trước đó. Ví dụ: Phân bổ chi phí 
nhân công theo tỷ lệ chi phí NVL trực tiếp.

5 Phân bổ định mức

Áp dụng cho DN có xây dựng định mức sản phẩm. Khi 
ghi nhận chi phí ghi nhận chung. Yếu tố chi phí này sẽ 
được phân bổ theo tỷ lệ chi phí định mức tương ứng với 
số lượng sản phẩm hoàn thành.

2. Hệ thống báo cáo.

− Danh sách các báo cáo thuộc phân hệ kế toán sản xuất giá thành rất đa dạng: Các báo cáo chi tiết, tổng hợp về tình hình xuất

nguyên vật liệu; các báo cáo chi tiết, tổng hợp các chi phí ghi giá thành nhận trong kỳ; các báo cáo về phân tích giá thành; so

sánh giá thành thực tế và định mức; …

− Mỗi báo cáo được xây dựng đều được tính toán, bổ sung căn cứ vào nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp sản xuất từng sử

dụng 3TSoft.



V. KẾ TOÁN TÀI SẢN, CÔNG CỤ - CHI PHÍ

1. Nội dung nhập liệu.

− Khi phát sinh tài sản hay công cụ chi phí phân bổ nhiều kỳ, Doanh nghiệp dễ dàng nhập liệu vào phần hành này để theo dõi.

− Cung cấp tính năng KHẤU HAO TỰ ĐỘNG

− Các trường thông tin nhập liệu để quản lý một mã tài sản, công cụ - chi phí khấu hao rất đầy đủ:

Ngày ghi nhận 
tăng TS, CC - CP

Thông tin về Nguyên giá – Giá trị đã hao mòn lũy kế đến thời 
điểm khai báo vào phần mềm – Giá trị khấu hao còn lại

TK  hạch 
toán giá trị 
khấu hao

Giá trị 
khấu hao 

tròn tháng

Khi nào cần xác định giá trị khấu hao 1

tháng, DN chỉ cần vào chức năng TỰ

ĐỘNG TÍNH KHẤU HAO chọn tháng

muốn tính khấu hao, 3TSoft sẽ nhanh

chóng xác định giá trị tính khấu hao của

tất cả các mã TS và CCDC có giá trị khấu

hao trong tháng để ghi nhận và tự động

tạo chứng từ hạch toán giá trị khấu hao

phản ảnh vào sổ sách báo cáo.



VI. KẾ TOÁN TỔNG HỢP

1. Nội dung nhập liệu.

− Ngoài các phân hệ hạch toán, trong kế toán tổng hợp có cung cấp cho DN một số phần hành theo dõi ngoài sổ sách và

quản lý báo cáo thuế kèm theo như:

Lưu chứng từ kết chuyển kết chuyển được tự động tạo ra 
từ chức năng kết chuyển cuối kỳ

Khai báo VAT của các hóa đơn hạch toán các kỳ trước 
nhưng hủy trong kỳ này.

Khai báo VAT của các hóa đơn hạch toán các kỳ 
nhưng quên chưa kê khai, kỳ này kê khai bổ sung.

Dùng cho DN áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện 
tử có mã xác thực, hóa đơn tự in.

Theo dõi ngoài các nghiệp vụ hạch toán không lên sổ 
sách báo cáo tài chính.

Theo dõi ngoài các vật tư hàng hóa giữ hộ, không 
phản ánh trong kế toán vật tư hàng hóa.

Chức năng rà soát nhanh một số sai sót: Âm kho, 
Chưa kê khai VAT, thừa/ thiếu đối tượng,…

VII. QUẢN LÝ KHO

1. Nội dung nhập liệu.

Để quản lý về vật tư, hàng hóa,…

ngoài phân hệ Kế toán vật tư hàng

hóa, 3TSoft còn xây dựng thêm

phân hệ Quản lý kho. Phân hệ này

đặc biệt hữu ích cho các doanh

nghiệp có tổ chức bộ phận kho

theo dõi số lượng thực nhập,

thực xuất độc lập với số liệu kế

toán theo dõi. Việc theo dõi như

vậy giúp DN có thể nắm được

tình hình thực tế của hàng tồn

kho, chênh lệch giữa số liệu tồn

kho thực tế với số liệu kế toán.



VIII. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

− 3TSoft cung cấp rất nhiều tùy chỉnh, giúp DN có thể khai thác triệt để các tính năng nhập liệu trong phần mềm sao cho

phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình, tránh tình trạng DN này thấy tiện ích nhưng DN khác thấy không phù hợp và

rườm rà.

Có thể thêm bớt các trường dữ liệu cần quản lý trong chứng từ
nhập liệu từng phần hành.

Giúp DN có thể tìm kiếm nhanh chóng ra vật tư, đối tượng,… khi
muốn nhập liệu.

Quản lý bảo mật dữ liệu bằng mật khẩu. Phân quyền cho từng
cấp account nhập liệu ví dụ: Kế toán viên nhập, cấm sửa xóa => Kế
toán trưởng duyệt,…

Kiểm soát lịch sử người lập – người sửa – người xóa chứng từ
kèm thời điểm tiến hành.

Kết xuất trực tiếp dữ liệu Báo cáo tài chính, Báo cáo
thuế từ phần mềm sang HTKK => Giúp DN tiết kiệm
thời gian công sức.

Những thông tin khai báo ứng dụng cho toàn bộ dữ liệu trong
phần mềm: Ngày bắt đầu hạch toán, đồng tiền sử dụng, pp tính
hàng tồn kho, Sao lưu tự động an toàn dữ liệu,…

IX. CÁC TIỆN ÍCH KHÁC

CẬP NHẬT DỮ LIỆU TỪ EXCEL

Chức năng này thật sự hữu ích cho những DN bắt đầu sử dụng 3TSoft khi muốn cập nhật lại

dữ liệu kế toán đã làm thủ công hoặc từ phần mềm khác vào 3TSoft; hay những doanh

nghiệp với số lượng chứng từ phát sinh nhiều tiết kiệm thời gian so với thao tác nhập tay.

3TSoft cung cấp hầu hết các mẫu excel tương ứng với từng phần hành; đặc biệt cung cấp cả

tính năng cập nhật tương ứng với định mức sản phẩm hay hệ số phân bổ giá thành,…

TÙY CHỈNH MẪU IN CHỨNG 
TỪ - BÁO CÁO

Khi DN sử dụng 3TSoft có bản quyền có thể sử dụng chức năng Sửa mẫu chứng từ báo cáo

để có thể tùy chỉnh các mẫu in mặc định theo yêu cầu của chính mình, ngoài ra còn có thể

thiết kế mẫu in hóa đơn đỏ theo dạng đặt in, tự in, mẫu hóa đơn điện tử,… 3TSoft cung cấp

hệ thống bài viết và video hướng dẫn chi tiết cách thức sửa mẫu để DN chủ động thực hiện.



Trên đây là toàn bộ phần giới thiệu về sản phẩm phần mềm kế toán 3TSoft. Qua phần giới thiệu sơ bộ này phần nào giúp
DN có cái nhìn tổng quan nhất về phần mềm, đánh giá tính ứng dụng cao của 3TSoft trong công tác quản lý kế toán DN.
Bên cạnh đó 3TSoft cho phép CÀI ĐẶT DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN, SỐ CHỨNG TỪ , sẵn sàng cài

đặt để DN trải nghiệm, hãy liên hệ ngay với Bộ phận hỗ trợ qua kênh số: 1900.6137
Trân trọng cảm ơn!

X. TÍCH HỢP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

− Tính đến thời điểm hiện tại 3TSoft đã kết nối với các cung cấp hóa đơn điện tử gồm:

− DN chỉ cần 1 thao tác nhập liệu trên 3TSoft là có thể vừa ghi nhận được nghiệp vụ kế toán vừa gửi luôn các thông tin cần

xuất hóa đơn trên website của các nhà cung cấp hóa đơn điện tử. Có thể thực hiện các thao tác Lập hóa đơn – Hoàn thiện

hóa đơn – Ký hóa đơn – Phát hành hóa đơn – Gửi email hóa đơn cho KH trực tiếp từ 3TSoft.

− Việc kết nối với các nhà cung cấp hóa đơn điện tử là mong muốn của 3TSoft có thể đem đến cho DN những cải tiến mới

nhất cập nhật theo những thay đổi và yêu cầu của BTC giúp công việc kế toán ngày một nhẹ nhàng và thuận lợi.

VNPT VIETTEL

BKAV VN-INVOCIE

M-INVOICE NEW-INVOCIE

EASYINVOICE CYBERBILL

HILO HĐĐT CÓ MÃ XÁC THỰC


