
 

Uy tín – Bảo mật – Chất lượng 

Phần mềm kế toán eAccounting 2017 

Giải pháp về tài chính kế toán phù hợp 

nhu cầu và đặc thù doanh nghiệp. 

 Phù hợp chế độ, chuẩn mực kế toán 

và thuế hiện hành. 

 Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, dễ dàng 

nắm bắt và sử dụng. 

 Phù hợp với các doanh nghiệp có 

nhu cầu quản lý kế toán một cách 

linh hoạt. 

 Các báo cáo quản trị phân tích dưới 

nhiều góc độ khác nhau nhằm giúp 

doanh nghiệp kiểm soát và quản lý 

tốt nhất tình hình phát triển của 

doanh nghiệp. 

 

Chúng tôi 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tam Khoa 

là một trong những đơn vị hàng đầu 

cung cấp phần mềm kế toán và giải pháp 

cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực 

từ quản lý tổng thể doanh nghiệp cho tới 

các nghiệp vụ bán hàng, in hóa đơn, quản 

lý kho. 

Liên hệ 

VPĐD: 110/26-110/28 Ông Ích Khiêm, 

Phường 5, Quận 11, Tp.HCM 

Phone: 08 7106 1666 

Hotline: 091 890 6776 
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Phần mềm kế toán 

eAccounting 2017 đồng hành 

cùng doanh nghiệp khởi 

nghiệp 
 

http://www.tamkhoatech.vn/


 

eAccounting - Bút toán và sổ sách 

UY TÍN – BẢO MẬT – 
CHẤT LƯỢNG 

An toàn dữ liệu 

An toàn dữ liệu của doanh nghiệp luôn là 

mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Sử 

dụng phần mềm kế toán eAccounting, 

quý khách hàng có thể hoàn toàn an tâm 

về an toàn dữ liệu của doanh nghiệp. 

Cập nhật theo luật kế toán và thuế 
hiện hành 

 Thông tư 200/2014/TT-BTC 

 Thông tư 133/2016/TT-BTC 

  u   t đi nh     48/2006/ Đ-BTC  

“Áp dụng cho mọi lĩnh vực như: 

thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản 

xuất. Có thể triển khai rộng cho các 

lĩnh vực chuyên biệt: dược, hóa chất, 

thép” 

Đào tạo và hỗ trợ 

Hướng dẫn đà  tạo tại doanh nghiệp 

hoặc từ xa. Kế toán của quý công ty dễ 

dàng làm quen với phần mềm và được tư 

vấn, hỗ trợ chi tiết. 

Tính năng đặc thù 

Quý doanh nghiệp có nhu cầu phát triển 

tính năng đặc thù. Phần mềm kế toán 

 Acc unting được thiết kế mở và đội ngũ 

kĩ thuật của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe 

và đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng. 

 

 

 

eAccounting – Màn hình nhập liệu 

Công ty cổ phần công nghệ Tam Khoa 

sẵn sàng phục vụ quý doanh nghiệp. Hãy 

liên hệ chúng tôi: 

 www.tamkhoatech.vn 

 info@tamkhoatech.vn 

 08 7106 1666 - 091 890 6776 

Sản phẩm và dịch vụ 

 Phần mềm kế toán eAccounting 

 Phần mềm in hóa đơn  Inv ic  

 Phần mềm quản lý phòng khám 

eClinic 

 Phần mềm quản lý bệnh viện 

eHIS 

 Phần mềm bán hàng eSale 

 Phần mềm quản lý tổng thể eERP 

 Thiết kế website 

 

http://www.tamkhoatech.vn/

