Phần mềm Tài chính Việt hóa
Căn chỉnh hệ thống ERP của NetSuite phù hợp chuẩn tài
chính kế toán Việt Nam
Giải pháp Cloud ERP của NetSuite cung cấp hệ thống quản lý tài chính kế toán đã tích hợp với hệ
thống bán hàng và dịch vụ của khách hàng. Ở Việt Nam, những tiềm năng này không thể khai thác
triệt để nếu không có phần mềm đảm bảo phù hợp với các chuẩn tài chính kế toán Việt Nam.
Khách hàng hiện tại hoặc khách hàng mới của NetSuite có thể khai thác tối đa tính năng của NetSuite Cloud ERP trong kinh doanh ở Việt Nam vì hoàn toàn phù hợp với luật pháp thông qua phần
mềm Tài chính Việt hóa NetSuite ERP của BTM Global.

Thao tác nhanh hơn, làm việc dễ dàng hơn
và tiết kiệm chi phí

Tại sao chọn BTM Global?

BTM Global là đối tác chiến lược đầu tiên đã được chứng
nhận bởi NetSuite tại Việt Nam và cũng là thành viên hiệp
hội phát triển thương mại điện tử trên nền tảng NetSuite,
chúng tôi cung cấp dịch vụ tích hợp và phát triển hệ thống
quản lý cho các khách hàng từ nhỏ lẻ đến những tập đoàn
tên tuổi trên thế giới. Thông qua chiến lược, phát triển, triển
khai và hỗ trợ, BTM Global tiếp cận mỗi dự án như một đối
tác giúp cho hoạt động kinh doanh của khách hàng trở nên
liền mạch, hiệu quả và sinh lợi nhiều hơn. Nhóm kỹ thuật
của BTM Global là những người giàu kinh nghiệm, luôn
chủ động trong công việc và có khả năng tiếp cận những
vấn đề của dự án ở nhiều góc độ khác nhau để tư vấn giải
pháp tốt nhất cho những thách thức của khách hàng. Để
biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.btmglobal.com.

Được xây dựng và hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ thuật của BTM
Global ở Việt Nam, phần mềm Tài chính Việt hóa được
thiết kế riêng cho NetSuite Cloud ERP.
Phù hợp các yêu cầu về báo cáo tài chính và thuế
Việt Nam
b Dễ dàng tạo báo cáo tài chính
b Đảm bảo tuân thủ các quy định của luật Việt Nam
Triển khai nhanh hơn và tiết kiệm chi phí đáng kể
b Hạn chế những yêu cầu nhập thủ công
b Tất cả dữ liệu tài chính được tích hợp khi triển khai và
được cập nhật tự động

Các tính năng chính

Phần mềm Tài chính Việt hóa được xây dựng trên phần
mềm tài chính cơ bản của NetSuite và có thể triển khai
tách biệt từ ERP NetSuite, cho phép khách hàng mới và
hiện tại của NetSuite tận dụng được những lợi ích của
sản phẩm này.
b Hỗ trợ cả Tiếng Việt và Tiếng Anh, có thể hỗ trợ thêm
các ngôn ngữ khác tùy theo nhu cầu của khách hàng
b Gói Việt hóa không bị ảnh hưởng khi NetSuite cập nhật
phần mềm
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