GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN - VIN-HOADON

VIN-HOADON – Đầy đủ tính năng
Quản lý hàng hóa, khách hàng của doanh nghiệp
Hóa đơn gốc, hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn chuyển đổi, …
Định dạng file dữ liệu phù hợp với nhiều phần mềm kế toán, nhiều dạng font chữ
Báo cáo thống kê đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan nhà nước
Tùy chỉnh quyền hạn và quy trình vận hành của doanh nghiệp
VIN-HOADON – Nhiều tiện ích và tính năng hay
Cài đặt và khởi tạo dịch vụ theo 3 bước nhanh chóng và tiện lợi
Kho mẫu hóa đơn đa dạng, tùy chỉnh mạnh mẽ và dễ dàng
Tra cứu thông tin doanh nghiệp tiện lợi
Lập hóa đơn đơn giản và hỗ trợ nhiều phím tắt
Báo cáo thống kê đa dạng
Kết hợp được với tất cả các nhà cung cấp chứng thư số
Thư viện tích hợp và tài liệu đầy đủ
VIN-HOADON – An toàn và bảo mật
Hoạt động trên nền tảng đám mây của nhà cung cấp rất linh động
Dữ liệu được lưu trữ dưới nhiều định dạng: Cơ sở dữ liệu, file có mã hóa và bảo mật cao
Sử dụng các công nghệ lưu trữ an toàn, có khả năng phân tải và đảm bảo tính sẵn sàng cao
Mọi hoạt động được lưu lịch sử và có cảnh báo khi truy cập vượt quyền
VIN-HOADON – Chi phí hợp lý và dịch vụ chất lượng cao
Thủ tục đăng ký nhanh chóng và tiện lợi
Cam kết về chất lượng dịch vụ và dễ dàng tích hợp với các phần mềm nghiệp vụ
Độ sẵn sang cao: Cung cấp dịch vụ liên tục 24/07
Chi phí hợp lý, gói dịch vụ đa dạng

https://hddt.vin-hoadon.com

Đà Nẵng

1900 6134

Miền Bắc

1900 886 635

Miền Nam

1900 966 966

Giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện VIN-HOADON tuân thủ các
quy định hiện tại (51/2010/NĐ-CP) và mới nhất
(119/2018/NĐ-CP)
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