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BẢNG SO SÁNH
DÒNG SẢN PHẨM SAS INNOVA OPEN VỚI SAS INNOVA 6.8.1
Kính gửi: Quý Khách hàng
Để thuận lợi cho việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu hạch toán kế toán & quản lý của Quý
khách hàng. SIS Việt Nam xin gửi kèm theo bản mô tả, so sánh các dòng sản phẩm SAS INNOVA
OPEN & SAS INNOVA 6.8.1 chi tiết dưới đây:

Nội dung

STT
I.

SAS INNOVA
OPEN

SAS INNOVA 6.8.1

Tính năng

1

Kế toán tiền mặt - tiền gửi

Có

Có

2

Kế toán mua hàng – công nợ phải trả

Có

Có

3

Kế toán bán hàng – công nợ phải thu

Có

Có

5

Kế toán kho hàng hoá vật tư

Có

Có

6

Kế toán chi phí & giá thành

Giá thành giản đơn, phân bước,
Giá thành giản đơn định mức; giá thành công trình
xây dựng, lãi lỗ công trình …

7

Kế toán TSCĐ & CCDC

Có

Có

8

Kế toán tổng hợp

Có

Có

9

Báo cáo thuế

Có

Có

10

Báo cáo tài chính

Có

Có

11

Kết xuất báo cáo, sổ sách Exel

Một số mẫu chuẩn

Đầy đủ

12

Tiện ích chương trình

Như nhau

Như nhau

13

Hệ thống Báo cáo quản trị tại mỗi
phân hệ trên

Không

Hơn 300 báo cáo quản trị thiết
kế sẵn phục vụ quản trị doanh
nghiệp theo nhiều chiều

Phục vụ cho nhu cầu kế toán

Thuế, tài chính
chuẩn theo quy
định của CQ Thuế

Thuế, tài chính & Quản trị nội
bộ doanh nghiệp

Đối tượng sử dụng

Kế toán nhận về
làm, đại lý kế toán
– thuế, doanh

Kế toán, doanh nghiệp

II. Mục đích sử dụng
1

2
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nghiệp vừa và nhỏ
3

Số lượng người/máy tính dùng khai
thác trên 01 bản quyền

03 người/03 máy

Nhiều người cùng truy cập

Đóng gói

Mở, chỉnh sửa theo đặc thù
doanh nghiệp

III. Thiết kế
Hướng thiết kế chương trình
IV. Chi phí

1

Bản quyền

Miễn phí 100%

Phụ thuộc yêu cầu của doanh
nghiệp
Từ 05 – 08 triệu VNĐ

2

Dịch vụ khác liên quan

Tuỳ vào gói dịch
vụ mà KH lựa
chọn như: Dịch vụ
bảo hành, bảo trì;
dịch vụ đào tạo,
thiết kế hóa đơn
trên phần mềm,
dịch vụ khác (nếu
có)

Tuỳ vào gói dịch vụ mà KH lựa
chọn: Dịch vụ chỉnh sửa phần
mềm, đào tạo, bảo trì, ...

Trên đây là một số chỉ tiêu so sánh giữa SAS INNOVA OPEN & SAS INNOVA 6.8.1, để được tư vấn
trực tiếp và đầy đủ thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty CP SIS Việt Nam. Chúng
tôi sẵn sàng tư vấn trực tiếp tại Quý khách hàng.
Chúc Quý khách hàng lựa chọn được sản phẩm phần mềm phù hợp với yêu cầu hạch toán, quản lý
cũng như mô hình doanh nghiệp và mục đích sử dụng của mình.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Mr. Nguyễn Xuân Điệp – GĐ Kinh doanh
Công ty CP S.I.S Việt Nam
Số 14/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Mobile/Zalo: 0912 426 152
https://www.facebook.com/mydiepnd
Hotline: 024.22 00 11 00
Tel: 024.35117785 Fax: 0243.5117787
Web: www.sis.vn & www.phanmemketoan.net
Email: mydiepnd@yahoo.com
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