Tính năng Xero
Khám phá các tính năng để vận hành
doanh nghiệp của mình
Mọi thứ đều ở cùng một chỗ
Xero là một giải pháp tốt cho doanh nghiệp. Vận hành mọi thứ một cách suôn sẻ, lưu trữ hồ sơ có
hệ thống và giúp cho công tác kế toán hoạt động hiệu quả
• Tự động hóa các thao tác như lập hóa đơn và báo cáo
• Số liệu tài chính về doanh nghiệp truy vấn tức thời
• Quyết toán số liệu một cách nhanh chóng

Làm việc trong thời gian thực tế
Sử dụng Xero để làm việc với kế toán, thủ quỹ hoặc nhân viên, xóa tan giới hạn về phạm vi địa lý.
• Truy cập và cập nhật số liệu cùng một lúc
• Trao đổi và thảo luận về dữ liệu tại thời gian thực tế
• Cho phép nhân viên tự gửi chi phí, quản lý thời gian và gửi hóa đơn.
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Thanh toán hóa đơn mua hàng (Bill)
Theo dõi và thanh toán hóa đơn mua hàng đúng hạn. Và có
được cái nhìn tổng quan về các tài khoản phải trả và dòng tiền.

Chi phí nhân viên (Expense Claim)
Đơn giản hóa các quy trình thanh toán của nhân viên. Quản lý
chi phí, gửi, phê duyệt và hoàn trả.
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Kết nối ngân hàng (Bank feeds)
Kết nối ngân hàng với Xero và thiết lập nguồn cấp dữ liệu sổ
phụ ngân hàng. Các giao dịch được chuyển thẳng vào Xero tức
thời.
(Tính năng sắp có ở Việt Nam)

Chấp nhận thanh toán (Payment)
Chấp nhận thanh toán hóa đơn trực tuyến và được thanh toán
nhanh thông qua kết nối với các dịch vụ Paypal, Stripe,
GoCarrdless và một số hình thức khác.
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Theo dõi dự án (Project)
Lập báo giá, lập hóa đơn và thanh toán cho các công việc, đồng
thời theo dõi thời gian, chi phí và khả năng sinh lời của dự án
thông qua Xero.

Đối chiếu ngân hàng (Reconcile)
Luôn cập nhật tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân loại
các giao dịch ngân hàng mỗi ngày bằng cách sử dụng các cách
thức được đề xuất bởi chúng tôi.
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Danh sách liên hệ (Contact)
Tìm kiếm khách hàng hoặc nhà cung cấp để xem đầy đủ lịch sử
bán hàng, email, hóa đơn và các khoản thanh toán cũng như
các thông tin liên hệ chi tiết.

Nhận dữ liệu (Capture data)
Tự động nhận bản sao của tài liệu gốc và dữ liệu quan trọng
vào Xero mà không cần nhập thủ công.
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Chứng từ (File)
Sử dụng Xero làm hệ thống lưu trữ chứng từ. Quản lý và chia sẻ
tài liệu, hợp đồng, hóa đơn và biên lai một cách an toàn từ mọi
nơi.

Lập báo cáo (Reporting)
Theo dõi tình hình tài chính thông qua các báo cáo kế toán tức
thời. Và cộng tác với Chuyên gia Tư vấn trực tuyến.
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Hàng tồn kho (Inventory)
Quản lý hàng tồn kho và theo dõi mọi thứ trong kho. Nhập hóa
đơn và đơn đặt hàng với các chi tiết của mặt hàng đã mua và
bán.

Gửi hóa đơn (Send invoices)
Làm việc thông minh hơn bằng cách lập hóa đơn cho khách
hàng từ điện thoại hoặc máy tính để bàn của bạn ngay sau khi
hoàn thành công việc.
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Kế toán đa tiền tệ (Multi-currency)
Ghi nhận nghiệp vụ bằng hơn 160 loại tiền tệ, với tỉ giá hối đoái
và chuyển đổi tiền tệ ngay lập tức từ hệ thống trực tuyến.

Đơn đặt hàng (Purchase orders)
Tạo và gửi đơn đặt hàng trực tuyến. Sau đó theo dõi đơn đặt
hàng và giao hàng để đơn hàng được kiểm soát đúng thông tin,
thời gian.
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Báo giá (Quotes)
Tạo báo giá trực tuyến hoặc PDF. Gửi chúng ngay lập tức từ
điện thoại hoặc từ văn phòng.

Quản lý thuế suất (Sales tax)
Tự động tính tiền thuế trên các giao dịch và sử dụng các báo
cáo để lập tờ khai thuế bán hàng.

Điểm nổi bật của Xero
•
•
•
•
•
•
•

Cách hoạt động thông minh và dễ dàng sử dụng
Lưu giữ hoàn toàn trên đám mây
Không giới hạn người dùng/Thuê bao
Không giới hạn dung lượng tệp tải lên
Sẵn sàng kết nối với ứng dụng thứ 3 (800+ ứng dụng sẵn có)
Sẵn sàng tích hợp với hệ thống khác (kết nối qua giao thức API)
Cộng đồng người dùng trên khắp thế giới lớn (hơn 2 triệu thuê bao
đăng ký)

Kho ứng dụng XERO
Khám phá các tính năng bạn cần để vận hành
doanh nghiệp của mình
https://apps.xero.com/

• 800+ ứng dụng từ bên
thứ 3 phát triển
• Kết nối các ứng dụng
hiện tại của bạn với Xero

• Tìm và kết nối các ứng
dụng tốt cho doanh
nghiệp của bạn.

Tích hợp với XERO
Xero cung cấp khả năng kết nối tích hợp cho các nhà phát triển ứng
dụng cùng làm việc và tạo ra sản phẩm
Tham chiếu:
•https://developer.xero.com/documentation/
getting-started/getting-started-guide
•https://developer.xero.com/documentation/
oauth2/overview
•https://developer.xero.com/documentation/
api/contacts
•https://developer.xero.com/documentation/
api/invoices

•https://developer.xero.com/documentation/
api/payments
•https://app.xero.com/Preview

Gói thuê bao Xero
Các gói thuê bao phù hợp với Doanh nghiệp của bạn
Các gói thuê bao đều bao gồm các chức năng cơ bản, và sẵn sàng nâng cấp từ
✓ An toàn và bảo mật ✓ Thông báo hủy trước 1 tháng ✓ Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Starter

Standard

Premium

600.000đ/tháng

900.000đ/tháng

1.200.000đ/tháng

Phù hợp với những freelancers, hộ kinh doanh và các
doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ.

Phù hợp cho doanh nghiệp đang phát triển

Tốt cho các doanh nghiệp đã thành lập ở mọi quy mô

✓ Gửi 20 hóa đơn và báo giá
✓ Nhập chứng từ 5 thanh toán
✓ Đối chiếu ngân hàng
✓ Nhận chứng từ với Hubdoc
× Sử dụng nhiều tiền tệ

✓ Gửi hóa đơn và báo giá
✓ Nhập chứng từ thanh toán
✓ Đối chiếu ngân hàng
✓ Nhận chứng từ với Hubdoc
× Sử dụng nhiều tiền tệ

✓ Gửi hóa đơn và báo giá
✓ Nhập chứng từ thanh toán
✓ Đối chiếu ngân hàng
✓ Nhận chứng từ với Hubdoc
✓ Sử dụng nhiều tiền tệ

Ứng dụng kèm theo
Xero Projects: 200.000đ/người dùng/tháng
• Quản lý tiến độ dự án
• Kế toán doanh thu, chi phí dự án
Xero Expenses: 120.000đ/người dùng/tháng
• Kế toán chi phí nhân viên
• Gửi và phê duyệt chi phí nhân viên
• Ứng dụng trên thiết bị di động
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• Phí thuê bao được quy đổi từ USD sang VND và đã bao gồm các loại thuế Nhà thầu phải đóng tại Việt Nam
• Thuê bao và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, DIGITA chịu trách nhiệm xuất hóa đơn theo đúng quy định
• Tham khảo chi tiết: https://www.digita.vn/services/xero

Gói dịch vụ Xero
Chúng tôi cam kết tư vấn và cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng Xero
✓ Am hiểu ✓ Kinh nghiệm ✓ Đối tác tin cậy ✓ Tài nguyên đa dạng ✓ Triển khai nhanh chóng ✓ Nhiệt huyết

✓ Triển khai ban đầu
•
•
•
•
•
•

Tìm hiểu về mô hình hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra tư vấn tổng thể về triển khai hệ thống Xero
Hỗ trợ khởi tạo và thiết lập hệ thống: xây dựng hệ thống tài khoản, mẫu biểu chứng từ và báo cáo theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
Chuyển đổi dữ liệu, thiết lập số dư đầu kỳ từ hệ thống phần mềm cũ
Đưa gợi ý các quy trình làm việc trên Xero, gợi ý các mô hình doanh nghiệp tương tự
Chạy thử nghiệm hệ thống sau triển khai và soát xét dữ liệu khi nhập thử nghiệm
Giải đáp các thắc mắc người dùng sau triển khai, hỗ trợ sử dụng và tư vấn các phương án xử lý nghiệp vụ phù hợp

✓ Đào tạo: Đào tạo người dùng sử dụng các chức năng phần mềm Xero Accounting:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank & reconcile
Invoice, Quote
Bill, Purchase Order
Payrun
Manual journal
Report
Setting
Fixed Asset
Expense claim
Project

Chương trình đào tạo cơ bản 2 giờ/chức năng, đào tạo trực tuyến, đào tạo on-site tại khách hàng, lớp đào tạo tối đa 5 học viên.

Gói dịch vụ Xero
Chúng tôi cam kết tư vấn và cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng Xero
✓ Am hiểu ✓ Kinh nghiệm ✓ Đối tác tin cậy ✓ Tài nguyên đa dạng ✓ Triển khai nhanh chóng ✓ Nhiệt huyết

✓ Ghi sổ, soát xét và xử lý dữ liệu
Ghi sổ
•
Hạch toán và ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh Invoice và Bill
•
Ghi nhận thanh toán Ngân hàng và Tiền mặt
•
Khai báo theo dõi phân bổ Tài sản cố định
•
Lập Payrun hạch toán và chi lương
•
Thực hiện đối chiếu số liệu Ngân hàng
Soát xét
•
Soát xét số liệu, xử lý sai sót, điều chỉnh
•
Thực hiện các bút toán tổng hợp
•
Chốt báo cáo tài chính theo tháng/quý/năm trên Xero
Xử lý dữ liệu
•
Xử lý và hợp nhất dữ liệu quá khứ từ hệ thống sẵn có vào Xero
•
Xử lý và tải nhập dữ liệu kế toán từ các bộ phận hoặc hệ thống phần mềm khác vào Xero

✓ Tư vấn tích hợp: Hỗ trợ làm việc với các đối tác để tích hợp với phần mềm Xero (Công việc tính trên số giờ thực tế phát sinh):
•
•
•
•

Cung cấp tài liệu về tích hợp
Cùng làm việc và đưa ra các yêu cầu đặc thù về dữ liệu cho đối tác
Thực hiện chạy thử và kiểm tra dữ liệu nhận được, đưa ra các phản hồi
Hoàn thiện hệ thống tích hợp, giám sát hoạt động

Về chúng tôi
Xero Certified Partner
DIGITA là đối tác Silver Partner của Xero
kể từ năm 2018, với sự am hiểu hệ thống
và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có
chứng chỉ Advisor của Xero, chúng tôi
cam kết cung cấp dịch vụ và tư vấn chất
lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng
Xero.
Trụ sở chính
Lầu 4, tòa nhà Hải Âu TIC
39B Trường Sơn, Phường 4, Quận
Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 28 7303 2017
info@digita.vn

