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PHẦN MỀM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
VỚI CÔNG NGHỆ MỚI
Kính thưa Quý khách hàng,
Với nỗ lực không ngừng phát triển sản phẩm mới phục vụ Quý Khách hàng ngày một tốt hơn phù hợp với xu
thế mới, nhu cầu quản trị mới cùng với sự phát triển không ngừng của Doanh nghiệp. Qua nhiều năm nghiên
cứu và phát triển sản phẩm chúng tôi đã cho ra đời dòng sản phẩm cách mạng nhất với công nghệ hiện đại
nhất. Với công nghệ mới này sẽ thay đổi hoàn toàn quan niệm của Quý Khách hàng về sản phẩm phần mềm
kế toán quản trị. Đó chính là sản phẩm: SAS INNOVA 8.0 – Cơ sở dữ liệu SQL*SERVER. Sản phẩm này
đã liên tục đoạt 04 Giải SAO KHUÊ 2005, 2006, 2008 & 2009, 2 CUP ICT 2005&2006.
Kế thừa và phát huy tất cả những tính năng ưu việt của các dòng sản phẩm cũ đã triển khai cho hơn 2.000
khách hàng trên toàn Quốc, SAS INNOVA 8.0 sẽ là sản phẩm ưu việt cho các doanh nghiệp với mong muốn
một phần mềm ổn định, bảo mật, phục vụ quản trị hiện tại và tương lai.

I. Tại sao nên phát triển và ứng dụng công nghệ SQL?
1. Công nghệ nói chung và CNTT nói riêng phát triển tốc độ cao phục vụ ngày càng tốt hơn cho đời sống xã
hội, các công nghệ cũ, lạc hậu sẽ bị đào thải, thay thế hoặc không khuyến cáo sử dụng.
2. Chu kỳ sống của sản phẩm đang rút ngắn thời gian và đến một thời điểm nào đó với sự phát triển của
kinh tế và khoa học kỹ thuật, nhà cung cấp bắt buộc và cải tiến và nâng cấp sản phẩm.
3. Doanh nghiệp Quý vị ngày càng đòi hỏi một chương trình phần mềm ỔN ĐỊNH, CẬP NHẬT, XỬ LÝ
NHANH, LƯU DỮ LIỆU LỚN, BẢO MẬT CAO VÀ NHIỀU NGƯỜI CÓ THỂ TRUY CẬP.
4. Với các dòng sản phẩm trước đây được thiết kế trên nền tảng công nghệ là Foxpro nên trong quá trình sử
dụng Quý vị thường bị làm phiền bởi:
 Mất dữ liệu nếu như mất điện đột ngột hoặc tắt máy đột ngột
 Virus ăn mất File chứa dữ liệu hoặc chương trình chạy.
 Khi dữ liệu nhiều (>100.000 bản ghi) chương trình xử lý chậm, đặc biệt chạy trên mạng LAN
 Cơ chế tính toán share file nên chương trình chạy chậm hoặc treo khi nhiều máy trạm cùng làm việc
 Bảo mật dữ liệu kém do phải share chương trình cho các máy trạm hoặc những can thiệp không mong
muốn từ người sử dụng có mục đích không tốt. Có thể bị lộ thông tin ra bên ngoài.
Chúng ta đã từng bức xúc khi gặp những tình huống không mong muốn trên đặc biệt khi chúng ta đang cần
làm gấp báo cáo thuế, tài chính, báo cáo cho BGĐ, cho các phòng ban, bộ phận khác, cho khách hàng mà
chương trình đột ngột báo lỗi hoặc hoạt động không chính xác, treo máy. Đây chính là thời điểm thích hợp để
chúng tôi giới thiệu Phiên bản SAS INNOVA 8.0 cho Quý vị. Phiên bản này sẽ loại bỏ gần như hoàn toàn
các vấn đề bức xúc mà công nghệ cũ tồn tại.

II. Tại sao chúng ta chọn công nghệ CSDL SQL*SERVER?
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Bảo mật
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Các phiên bản cũ
Không phải, sử dụng file foxpro lưu
Hoàn toàn
trữ
Tương đối tư chương trình tuy
Tuyệt đối
nhiên, bất kỳ ai cũng có thể xem số

Phiên bản mới, SQL
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Sao lưu/khôi
phục
Đầu tư cơ sở
hạ tầng
Duy trì, bảo
hành
Virus

Dịch vụ hỗ
trợ

liệu trên file trong mạng LAN
Có thể hỏng file khi mất điện hoặc
tắt máy đột ngột
Danh mục > 1000 và Giao dịch >
100.000 bản ghi: chậm.
Xử lý trên máy trạm và máy chủ,
cơ chế share file: số người dùng >3
sẽ rất chậm
Copy dữ liệu
Đầu tư máy chủ, máy trạm, thiết bị
an toàn trên từng máy
Quan tâm đến máy chủ, máy trạm,
an toàn trên từng máy
Có thể bị virus tấn công
Công nghệ lạc hậu nên khó khăn
trong việc nhân sự hỗ trợ khách
hàng về lâu dài.
Dùng nhiều đến dịch vụ hỗ trợ và
bất tiện trong quá trình ứng dụng

Tuyệt đối ổn định
Danh mục có thể lên tới hàng triệu và giao dịch
có thể hàng tỷ bản ghi
Xử lý trên máy chủ, máy trạm cơ chế tính toán
Khách/chủ: rất nhanh
Lập lịch tự động, có thể sao lưu và khôi phục
từng phần
Chỉ cần đầu tư máy chủ, máy trạm rất đơn giản.
Tổng chi phí đầu tư rẻ hơn trên từng máy
Chủ yếu máy chủ.
An toàn tuyệt đối
Chủ động trong công việc, ít cần đến sự can
thiệp của Nhà cung cấp phần mềm, về lâu dài sẽ
giảm thiểu chi phí cho dịch vụ.
Nhà cung cấp thuận lợi cho việc hỗ trợ hiện tại
và sau này do nhân sự và công nghệ sử dụng
theo hướng CSDL SQL*SERVER

Một số ưu việt tạo sự khác biệt:
 SAS INNOVA 8.0 được thiết kế dựa trên yêu cầu quản trị thông tin tài chính của các doanh nghiệp. Do
đó đã tập hợp những thông tin kế toán quản trị phục vụ cho lãnh đạo của Doanh nghiệp.
 Cho phép phân quyền chi tiết đến từng chứng từ, chức năng, cho phép tạo mới, sửa, xoá hay khi lập một
chứng từ mới cho phép lưu vào đâu. Ví dụ: Lưu vào sổ cái, sổ kho, sổ thanh toán, sổ nhật ký.
 Phân quyền cho các trường trên chứng từ trên phiếu. Ai được vào và xem trường thông tin nào…
 Khai báo tài sản cố định chi tiết đến từng vụ việc, đối tượng
 …
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