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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU GIAO DIỆN, ĐĂNG NHẬP VÀ 
CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 

I. GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

 

 
II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH:  

 
Chương trình Kế toán gồm các phân hệ chính sau:  
 

 KẾ TOÁN BÁN HÀNG 
 KẾ TOÁN MUA HÀNG 
 QUẢN LÝ TỒN KHO 
 CÔNG CỤ DỤNG CỤ 
 CHI PHÍ SẢN XUẤT 
 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
 KẾ TOÁN TIỀN MẶT & NGÂN HÀNG 
 KẾ TOÁN TỔNG HỢP 
 THÔNG TIN DANH MỤC 
 QUẢN LÝ HỆ THỐNG 
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III. ĐĂNG NHẬP CHƯƠNG TRÌNH:  
1. Vào chương trình:  

Để  vào chương trình, double click vào biểu tượng chương trình trên màn 
hình Desktop (như hình bên) 

Xuất hiện màn hình:  

 

2. Đăng nhập người dùng (user name) và Mật khẩu (password):  
Với mỗi người dùng sẽ được cung cấp một User Name và Password. Chương trình sẽ phân 

quyền cho người dùng theo yêu cầu nghiệp vụ. Người sử dụng phải bảo mật Password của 
mình.  

3. Chọn ngày làm việc:  
Ngày làm việc được nhập sau User name và 

Password. Ngày làm việc phải nằm trong các tháng đã 
được khởi tạo làm việc. Nhấn nút <<Đăng nhập>> để 
đăng nhập vào chương trình,  Nếu thông tin về mật khẩu 
hoặc ngày sai thì màn hình thông báo sau xuất hiện: 

Nhấn nút <<Thoát>> để thoát khỏi chương trình 
Để đăng nhập lại chương trình vào Menu Hệ 

thống Đăng nhập hệ thống 
4. Đổi ngày làm việc:  

Vào menu Hệ thống Đổi ngày làm việc người sử 
dụng có thể thay đổi ngày đang làm việc sang ngày làm việc mới, nhấn nút <<Chọn>> để 
đồng ý thay đổi hoặc nhấn nút <<Thoát>> để hủy bỏ thao tác đổi ngày làm việc.  
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CHƯƠNG 2: CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

 
I. NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH ĐỒNG NHẤT SỐ LIỆU CÁC KỲ KẾ TOÁN:  

1. Kỳ làm việc:  
Chu kỳ kế toán trên chương trình thể hiện theo Tháng, với 3 giai đoạn:  
<1>. Khởi tạo tháng làm việc 
<2>. Phát sinh chứng từ  
<3>. Khóa sổ và chuyển số dư sang tháng sau. 

 
2. Nguyên tắc đóng và mở sổ một phần hành:  

 
Chương trình hoạt động theo hướng quản lý từng phần hành, các phần hành có thể làm việc 

hoàn toàn độc lập nhau về mặt thời gian và nhật ký đóng mở sổ. Với một phần hành đang 
mở sổ thì mọi thao tác phát sinh nhập xuất đều được thực hiện, ngược lại các thao tác này sẽ 
không được thực hiện khi phần hành đã đóng sổ.   

 
3. Chứng từ phát sinh từ các phần hành:  

Tất cả chứng từ phát sinh từ các phần hành, khi phát sinh một chứng từ mới, kế toán phần 
hành cập nhật trên màn hình nhập liệu theo các menu chức năng trong chương trình. 

 

Tình trạng 
đang đóng sổ 

Tình trạng 
đang mở sổ 



Hoàng Hưng Data Co., Ltd                                                             Hướng dẫn sử dụng Friendly Accounting 
 

  

  Trang 7/71 
 

 
 

4. Tổng hợp chứng từ phát sinh:  
Để có các chứng từ phát sinh mới từ các phần hành trên sổ cái, sổ công nợ, …Kế toán tổng 

hợp hoặc kế toán phần hành phải thực hiện chức năng Tổng hợp chứng từ phát sinh. Khi đó 
số liệu giữa các phần hành và Kế toán tổng hợp sẽ được đồng bộ theo đúng nguyên tắc kế 
toán.  
 

 

5. Chuyển số dư cuối kỳ:  

 
Chức năng chuyển số dư cuối kỳ đảm bảo tính đúng về số dư đầu kỳ tháng sau với cuối kỳ 

tháng hiện tại đang làm việc, do đó các phần hành phải thực hiện chức năng này khi kết thúc kỳ 
làm việc cuối một tháng. Với các phần hành kho nguyên tắc này thể hiện qua chức năng 
chuyển tồn kho qua tháng sau, còn phần hành tổng hợp thể hiện qua chức năng chuyển 
số dư (số cái chi tiết tài khoản, chi tiết công nợ, …) sang tháng sau. 
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II. CÁC THAO TÁC NHẬP LIỆU CƠ BẢN:  

1. Phím tắt sử dụng trong chương trình: 
Vào  menu chính của chương trình nhấn Alt -> vào Nghiệp vụ chọn phần hành 
Dùng phím TAB  và phím mũi tên để di chuyển trên các cửa số 
Alt + Ký tự gạch dưới để mở và thực thi chức năng. VD: muốn thực thi nút lện 

<<Thực hiện >> thì nhấn phím tắt Alt+T. 
 

2. Thanh công cụ chức năng trên Màn hình nhập liệu:  

 
Gồm các nút lệnh với chức năng: <<Thêm>> (Alt+T), <<Sửa>> (Alt+S), <<Xóa>> 

(Alt+X), <<In>> (Alt+I), <<Thoát>> (Alt +O) và <<Tìm kiếm>> (Alt +K). Ở đây tìm 
kiếm theo Số chứng từ trên các chứng từ phát sinh trong tháng.  

Khi phần hành khóa sổ thì thanh công cụ chức năng trên màn hình nhập liệu có dạng 
như sau:  

 
Khi thực hiện cập nhật thêm mới hoặc sửa chứng từ, thanh công cụ cập nhật sẽ chuyển 

thành dạng như sau:  

  
 Gồm các nút lệnh với chức năng: <<Lưu>> dữ liệu (Alt +L) và <<Bỏ qua>> không 
lưu (Alt +B). 
 

3. Thao tác trên cửa sổ nhập liệu:  
Trong quá trình nhập liệu, các ô mã đối tượng (madt) (khách hàng hoặc nhà cung cấp), 

mã hàng hóa (mahh) cho phép gõ trực tiếp mã đối tượng và mã hàng hóa (nếu người sử dụng 
nhớ rõ madt, mahh). Đồng thời chương trình sẽ hỗ trợ bộ danh mục (madt, mahh) trên cửa sổ 
chọn dữ liệu đúng cho mục dữ liệu. 

Trên các màn hình nhập liệu, để chọn thông tin về đối tương hay vật tư, hàng hóa, ..mà 
bạn không nhớ mã số, bạn gõ dấu “?”, cửa sổ chọn sẽ xuất hiện. Giao diện chung như hình 
sau:  

+ Chọn dòng hiện tại: nhấn Enter. 
+ Thoát không chọn: nhấn Esc. 
+ Tìm kiếm: nhấn Ctrl+F, xuất hiện cửa sổ tìm kiếm-> nhập giá trị cần tìm và chọn các 

chức năng khác theo nhu cầu ->nhấn vào nút lệnh Find Next hoặc nhấn phím Ctrl+N.  
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Chú ý:  
 Để cửa sổ chọn hiển thị dữ liệu gần đúng với giá trị dữ liệu cần nhập, bạn nhập các ký tự 

đầu của giá trị dữ liệu. ví dụ: Chọn khách hàng có mã số bắt đầu bằng 4 ký tự H004, bạn 
nhập H004 vào ô dữ liệu chương trình sẽ cho ra cửa sổ chọn có vị trí tại các khách hàng có 
mã bắt đầu bằng H004. 

 Gọi trực tiếp màn hình nhập liệu danh mục để cập nhật mới hoặc hiệu chỉnh thông tin. Bạn 
có thể vào từng danh mục để thêm mới hoặc hiệu chỉnh thông tin cho danh mục, hoặc trong 
quá trình nhập liệu, bạn nhấn double click vào ô đăng nhập (madt, mahh), hoặc nhấn 
CTRL+A, để gọi màn hình nhập liệu danh mục cần chỉnh sửa thông tin. 
 

III. MÀN HÌNH NHÂP LIỆU TỔNG QUÁT:  
 

Tất cả các phần hành được nhập liệu theo hóa đơn chứng từ VAT, màn hình nhập liệu 
trên chương trình đều có giao diện chung như sau:  
 

 
 
 
Giao diện gồm các thành phần:  
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 Danh sách chứng từ: Hiển thị danh sách các chứng từ phát sinh trong tháng đang làm 
việc. Khi chọn chứng từ, thông tin chính và chi tiết trên chứng từ sẽ hiện thị trên Màn hình 
nhập liệu. 

 
 Thông tin chính trên chứng từ: Bao gồm các thông tin chính trên chứng từ như số chứng 

từ, ngày, mã khách, tài khoản, …… 
 
 Thông tin hóa đơn: bao gồm số hóa đơn, số Seri, ngày hóa đơn; khi nhập liệu với các 

chứng từ nhập khẩu thì thông tin ở đây là thông tin tờ khai bao gồm: số tờ khai, ngày, tên 
khách hàng.    

 
 Thông tin loại tiền và số tiền hạch toán: số tiền được chọn theo thông tin hóa đơn và 

tổng số tiền VNĐ và ngoại tệ hạch toán được thể hiện đúng trên hóa đơn hoặc tờ khai. Lưu 
ý: khi chọn loại tiền khác VNĐ thì chương trình mới cho phép nhập giá trị ngoại tệ.  

 
 Thông tin chi tiết trên chứng từ: Với các phần hành KHO (Gồm Vật tư, Công cụ, Phụ 

tùng, thành phẩm hàng hóa, tài sản cố định) thông tin chi tiết gồm các dòng Hàng hóa xuất 
nhập theo số lượng, đơn giá và số tiền. Với phần hành KẾ TOÁN (Tiền mặt, ngân hàng và 
chứng từ khác), thông tin chi tiết gồm đối tượng, tài khoản đối ứng, số tiền, số hóa đơn, số 
seri, …  

 
1. Các trạng thái của Màn hình nhập liệu: 

 Thao tác nhập liệu tương tự như thao tác trên màn hình nhập liệu danh mục, được 
chương trình tổ chức theo 3 trạng thái:  

Trạng thái 1 : Trạng thái xem in và thoát  
  Trạng thái 2 : Trạng thái thêm mới chứng từ  (khi thực hiện chức năng 
<<Thêm>>) 
 Trạng thái 3 : Trạng thái hiệu chỉnh chứng từ  (khi thực hiện chức năng 
<<Sửa>>) 

2. Các chức năng và thao tác trên Màn hình nhập liệu:  
 Màn hình nhập liệu gồm các chức năng sau:  

Thêm: Thêm mới chứng từ. Phím tắt: Ctrl+T  
  Sửa: Hiệu chỉnh chứng từ. Phím tắt: Ctrl+S 
 Xóa: Xóa chứng từ. Phím tắt: Ctrl+X 
 Lưu: Lưu chứng từ. Phím tắt: Ctrl+L 
 Bỏ qua: Không lưu. Phím tắt: Ctrl+B 
 Xem In: Xem và In phiếu. Phím tắt: Ctrl+I  
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 Có thế chọn xem, in và kết xuất Excel từ phiếu đến phiếu. Giao diện chọn in như sau:  
 + Có 3 mục chọn, màn hình: xem báo cáo trên màn hình và có thể in trực tiếp với máy 
in đang chọn mặc định. Máy in: gửi in trực tiếp đến máy in nào đó tuỳ bạn chọn. File Excel: 
Báo cáo sẽ được kết xuất ra File dạng Excel. 

Thoát: Thoát màn hình nhập liệu. Phím tắt: Ctrl+O 
 

  Chú ý:  
 
 Khi phần hành đóng sổ thì chức năng trên màn hình nhập liệu chỉ là Xem In, do đó khi thao 

tác cần lưu ý đến vần đề này, riêng phần TSCĐ có thêm điều kiện về tháng khấu hao.  
 
 Bạn có thể cập nhật một khách hàng hoặc một Hàng hóa vào Danh mục trên Màn hình nhập 

liệu. Thao tác này thực hiện được khi màn hình nhập liệu đang ở trạng thái thêm mới hoặc 
hiệu chỉnh. Chọn vào ô cần nhập liệu nhấn Ctrl+A hoặc Double Click màn hình nhập liệu 
danh mục sẽ hiển thị và bạn thực hiện thêm mới hoặc hiệu chỉnh.   

 
 Chương trình sẽ tự động kiểm tra mọi điều kiện về dữ liệu như trùng phiếu, hóa đơn nhập, 

…trước khi thực hiện chức năng <<Lưu>> dữ liệu.  
 

 Phân loại hóa đơn mua vào   
Phần hành %VAT  Tiền VAT Tiền 

hàng 
Số H.Đơn Loại HĐơn 

Nhập kho Vật tư, công 
cụ, phụ tùng, hàng 
hóa 

0%;10%;5% >=0 > 0 Có nhập Khấu trừ 
Rổng = 0 > 0 Có nhập Trực tiếp 

Phiếu chi, phiếu rút, 
chứng từ khác  

0%;10%;5% >=0 > 0 Có nhập Khấu trừ 
Rổng = 0 > 0  Có nhập  Trực tiếp  
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IV. MÀN HÌNH BÁO CÁO TỔNG QUÁT:  
 
Chương trình kết xuất dữ liệu ra báo cáo theo dạng: 
 

 
 

 Nhấn F5 để xuất báo cáo theo biểu mẫu. 
 Nhấn F6 để xuất báo cáo ra máy in. 

 Nhấn F7 để xuất dữ liệu ra Excel. 
 Nhấn Enter để tra cứu ngược chứng từ. 

 Nhấn Esc để thoát khỏi màn hình 
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CHƯƠNG 3: NỘI DUNG 

I. HỆ THỐNG DANH MỤC:  

 
Các danh mục có cách thức sử dụng giống nhau, ở đây hướng dẫn các thao tác trên màn 

hình Danh mục Hàng hóa và Danh mục đối tượng. 
1. Danh mục đối tượng:  

 Bao gồm: + Danh mục khách hàng, Danh mục đơn vị , Danh mục nhà cung cấp,  
Danh mục ngân hàng. Vào menu Tổng hợp -> Danh mục đối tượng, cửa sổ thao tác như 
sau:  

 
Bạn có thể chọn loại đối tượng theo Danh sách chọn như màn hình dưới để lọc lại, và làm 

việc trên các đối tượng đó.  
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Chức năng  
 + Thêm : Thêm mới đối tượng  
 + Sửa : Hiệu chỉnh đối tượng 
 + Xóa : Xóa đối tượng 
 + In : In danh mục đối tượng 
 + Tìm kiếm đối tượng : Khi Màn hình nhập liệu ở trạng thái xem, gõ mã đối tượng 
hoặc tên vào ô text phía dưới danh sách-> Enter, chương trình sẽ lọc những đối tượng nào có 
giá trị gần đúng với mã đối tượng và tên được nhập vào. 
 Ví dụ: Tìm tất cả các khách hàng có tên là Hồng, bạn chọn vào ô tên và gõ chữ Hồng và 
sau đó gõ Enter chương trình sẽ lọc tất cả các khách hàng có tên như trên cho bạn lựa chọn. 
 + Lưu dữ liệu: Khi thực hiện chức năng lưu dữ liệu chương trình sẽ kiểm tra tự động 
đảm bảo không trùng mã đối tượng, tên không rỗng, đặc biệt là kiểm tra tính đúng của Mã số 
thuế cho đối tượng là khách hàng.  
 + Kiểm tra Mã số thuế: Chức năng này sẽ kiểm tra và phát hiện Mã số thuế sai (về ký 
tự cú pháp hoặc sai do mã số thuế có trong danh sách mã số thuế của các doanh nghiệp bỏ 
trốn) trong danh sách đối tượng hiện có. Từ đó thực hiện hiệu chỉnh để Mã số thuế đúng.  
 

2. Danh mục hàng hóa :  
Danh mục Hàng hóa cũng giống như Danh mục Công cụ, phụ tùng, hàng hóa và thành 

phẩm. Vào Menu Phần hành Hàng hóa-> Danh mục hàng hóa, cửa sổ thao tác như sau:  

  
 
Chức năng  

Cũng giống như màn hình nhập liệu, màn hình Danh mục cũng có các chức năng sau:  
+ Thêm mới và hiệu chỉnh thông tin hàng hóa: Khi thêm mới hoặc hiệu chỉnh cập 

nhật các thông tin chương trình tự động kiểm tra các ô cần phải nhập liệu. Để tiện trong quá 
trình nhập liệu chính xác bạn cần phải nhập đủ thông tin hàng hóa như mã số, tên hàng, đơn vị 
tính, nhóm hàng hóa, …. 
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 + Xóa hàng hóa: Cần phải xác định kỹ khi xóa mặt hàng với những mặt hàng chưa 
phát sinh thì bạn có thể xóa, nhưng với các mặt hàng đã phát sinh thì không nên xóa, vì khi xóa 
các chứng từ liên quan đến mặt hàng bị xóa sẽ không có các thông tin về tên gọi, đơn vị tính, 
… 
 
 + In danh mục hàng hóa  
 
 + Tìm kiếm mặt hàng: Khi màn hình ở trạng thái Xem, gõ mã hàng hoặc tên -> Enter, 
chương trình sẽ lọc những mặt hàng nào có giá trị gần đúng với thông tin nhập vào. 
 
 Ví du: Tìm tất cả các mặt hàng có tên gọi là Tivi, bạn chọn vào ô tên và gõ chữ Tivi và 
sau đó nhấn phím Enter chương trình sẽ lọc tất cả các mặt hàng có tên như trên cho bạn lựa 
chọn. 
 + Lưu dữ liệu: Khi thực hiện chức năng lưu dữ liệu chương trình sẽ kiểm tra tự động 
trùng mã hàng, tên hàng không rỗng, đơn vị tính, … và lưu mặt hàng với các thông tin đúng. 
 

3. Danh mục tùy chọn:  
Danh sách các biến sử dụng trong chương trình do người sử dụng tự nhập theo quy tắc và 

tên biến đúng với hướng dẫn. 
 

Chức năng:  
 + Thêm mới biến 
 + Hiệu chỉnh biến 
 + Xóa biến 
 + In danh mục biến 

 + Tìm kiếm biến 
 
Thêm mới hoặc chỉnh sửa xong phải đăng nhập lại chương trình để làm mới lại 

các biến đó, Nếu không thì chương trình hiểu giá trị của biến chưa thay đổi. 
Nếu biến là chuỗi thì phải nhập trong dấu []. 
Nếu biến là số thì nhập số bình thường. 
 
Chú ý: Nếu chỉnh sửa hoặc thêm mới phải theo quy định là chuỗi hoặc số. 
Nếu nhập sai quy tắc thì khi đăng nhập vào chương trình sẽ báo lỗi. 
 

TÊN BIẾN BIỂU THỨC DIỄN GIẢI 

SYS_DTCHUNG [5111*5112*5113] Ds các tk doanh thu chung 
(Dùng cho tờ khai tạm tính) 

SYS_DTUUDAI [5110*] Ds các tk doanh thu ưu 
đãi(Dùng cho tờ khai tạm tính) 

SYS_FAXNO [] Số fax của công ty 
SYS_GIAMDOC [] Tên giám đốc 

SYS_ISTHUE .T. Tách thuế hàng nhập kho 
nếu .T. ngược lại  .F. 

SYS_KETOANTR [] Kế toán trưởng 

SYS_MACPKHTS [401] Khoản mục chi phí khấu hao 
TSCĐ 

SYS_MAKHACHLE [KDST*BKHACHLE*XKHACHLE] Khách vãng lai 



Hoàng Hưng Data Co., Ltd                                                             Hướng dẫn sử dụng Friendly Accounting 
 

  

  Trang 16/71 
 

 
 

SYS_NDINHMUC 100 Số lượng định mức cho 1 sản 
phẩm 

SYS_PHANBO 1 Tỷ lệ phân bổ chi phí  
SYS_PHONE [] Số điện thoại của khách hàng 
SYS_PHONGKD [] Phòng kinh doanh 

SYS_QDBTC 
[(Ban hành theo QĐ số: 
15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/03/2006 của bộ trưởng 
BTC)] 

Tên quyết định của BTC trên 
biểu mẫu các báo cáo 

SYS_SAPXEP .F. Cho phép sắp xếp chứng từ 

SYS_THONGTU [] Tên thông tư của BTC để kết 
xuất ra tờ khai tạm tính 

SYS_THUESUAT 28 Thuế suất  chung (Dùng cho tờ 
khai tạm tính) 

SYS_THUESUATUD 0 Thuế suất ưu đãi (Dùng cho tờ 
khai tạm tính) 

SYS_THUQUY [] Tên thủ quỹ 
SYS_TYLE642 0.15 Tỷ lệ kết chuyển chi phí 642 
S_PATHBACKUP [\\Tên máy\BACKUP_ACC$\] Đường dẫn sao lưu dữ liệu 

 

4. Danh mục kết chuyển:  
  
Vào Menu Danh mục -> Danh mục kết chuyển thì màn hình sau xuất hiện:  
 
Màn hình giao diên gồm có:  

STT: Số thứ tự dòng kết chuyển (Người sử dụng tự nhập). 
Từ TK: Chọn tài khoản trong danh mục tài khoản (Tài khoản nguồn kết chuyển số liệu). 
Đến TK: Chọn tài khoản trong danh mục tài khoản (Tài khoản chứa số liệu kết chuyển). 
Biểu Thức: a*nSotien (VD: Nếu a=1: Kết chuyển 100%, a=0, 1: Kết chuyển 10%). 
Ghi chú: Diễn giải thông tin kết chuyển. 
Nhập thông tin thêm mới, sửa và tìm kiếm vào các ô ở dưới từng cột. 
Thêm: Thêm mới dòng kết chuyển. 
Sửa: Hiệu chỉnh dòng kết chuyển 
Xóa: Xóa dòng  
Excel: Xuất dữ liệu kết chuyển ra Excel 
Lọc: Tìm kiếm dòng dữ liệu theo thông tin nhập vào các ô. 
Thoát: Thoát khỏi chương trình. 

 Tùy theo từng công ty mà bạn nhập dòng kết chuyển khác nhau. 
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 Ví dụ:  

STT TỪ TÀI KHOẢN ĐẾN TÀI KHOẢN BIỂU THỨC GHI CHÚ 

513 5323 5113  
KC giảm giá giảm trừ doanh thu Dvụ tư 
vấn 

520 5110 9110  KC Dthu  511--> 911 - Software 
521 5111 9111  KC Dthu  511--> 911 - Mạng 
522 5112 9112  KC Dthu  511--> 911 Camera 
523 5113 9113  KC Dthu  511--> 911 - Dvụ tư vấn 
524 5117 9117  KC Dthu  511--> 911 Bất động sản 
540 5150 9110  KC DT HĐTC 515 --> 911 
541 5152 911  KC DT HĐTC 515 --> 911 
542 5153 911  KC Dthu 515-->911mua bán cổ phiếu 
543 5154 911  KC Dthu 515-->911 chênh lệch tỷ giá 
544 5155 911  KC Dthu 515-->911 HĐTC khác 
…. …. ….  ….. 

 
 



Hoàng Hưng Data Co., Ltd                                                             Hướng dẫn sử dụng Friendly Accounting 
 

  

  Trang 18/71 
 

 
 

II. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN MẶT:  
Phân hệ hạch toán các chứng từ thu chi tiền mặt phát sinh hằng ngày. 

   

1. Chứng từ Thu tiền:  
Vào Menu Kế toán tiền -> Chứng từ Thu tiền, giao diện như sau:  

 
Diễn giải các thành phần trên màn hình nhập liệu:  
 

Số chứng từ: Số chứng từ  
Ngày chứng từ: Ngày chứng từ 

Tồn quỹ: Tồn quỹ thời điểm   
Số chứng từ gốc: Gồm danh sách các hóa đơn có trong chứng từ.  
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Ghi nợ tài khoản: Ghi nợ cho tài khoản Tiền mặt 

Họ tên: Họ tên nhân viên lập phiếu.  
Bộ phận: Tên bộ phận giao dich  

Diễn giải: Diễn giải chứng từ.  
Loại tiền: Loại tiền cho tài khoản ghi có ghi nợ ở trên. 

Trị giá VAT: Số tiền VAT trên chứng từ  
Loại tiền: Loại tiền ghi trên chứng từ  
Trị giá VNĐ: Số tiền VNĐ trên chứng từ  
Trị giá ngoại tệ: Số tiền ngoại tệ theo loại tiền trên chứng từ 
Lưới danh sách các chứng từ:  Danh sách các chứng từ trong tháng.   

Thanh công cụ chức năng: Các chức năng trên màn hình nhập liệu (Xem chương 2) 
Lưới chi tiết chứng từ: Gồm các dòng phát sinh của tài khoản đối ứng với tài khoản 

ghi Nợ/ Có ở trên. Bao gồm:  
+ Tài khoản đối ứng 
+ Loại tiền đối ứng  
+ Mã đối tượng đối ứng 
+ Số tiền VNĐ 
+ Ngoại tệ  
+ Tỷ lệ VAT 
+ Tiền VAT 
+ Tài khoản VAT 
+ Thông tin hóa đơn (số hóa đơn, ngày, số seri, mã số thuế, …) 
 

Thao tác trên lưới chi tiết:  
 

+ Thêm dòng mới: Nhấn phím mũi tên xuống  

+ Hiệu chỉnh dòng: Chọn dòng và nhập giá trị hiệu chỉnh 
+ Xóa một dòng: Xóa mã tài khoản hoặc số tiền nhập bằng 0, khi lưu dữ liệu chương trình 

sẽ không lưu các dòng này. 
+ Chọn tài khoản đối ứng: Nhập mã tài khoản nếu biết, ngược lại nhập dấu “?”, cửa sổ 

chọn sẽ hiển thị lên, nếu tìm thấy thì chọn (Xem thao tác trên cửa sổ chọn). Nếu muốn phát 
sinh mới double click chuột hoặc nhấn phím Ctrl+A để gọi danh mục tài khoản và thêm mới. 
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2. Chứng từ Chi tiền:  
Vào Menu Kế toán tiền -> Chứng từ chi  tiền, màn hình sau xuất hiện:  

 
 Thao tác xử lý cập nhật tương tự phiếu thu tiền.  
 
Lưu ý: 
 
 Khoản mục chi bắt buột phải nhập với những tài khoản phí được thiết lập trong danh mục 

tùy chọn. 
 
 Có thể tổ chức quỹ theo nhiều loại tiền theo từng tài khoản tiền mặt tương ứng. 
 
 Tồn quỹ trên form cho biết tồn quỹ tức thời theo tài khoản và loại tiền hạch toán 

 
 Chương trình sẽ đánh số thứ tự động theo quy tắc PT001/07,.. bạn có thể chỉnh lại thêm 

vào phần đuôi như : PT001/07NB,.. 
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3. Báo cáo sổ quỹ tiền mặt:  

Vào Menu Kế toán tiền -> chọn báo cáo sổ quỹ tiền mặt, xuất hiện giao diện sau:  
 

 
 
+ Chọn khoảng thời gian.   
+ Chọn tài khoản đối ứng nếu có.   
+ Chọn sắp xếp theo thời gian hoặc theo tài khoản đối ứng.   
+ Chọn thực hiện.  
 
Lưu ý: Có thể chọn xem sổ quỹ chi tiết hoặc tổng hợp, bằng cách chọn sổ cái tổng hợp, 

Sổ cái tổng hợp chứng từ và sổ cái chi tiết.   
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III. PHÂN HỆ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG:  

Phân hệ hạch toán các chứng từ phát sinh giao dịch qua ngân hàng theo hình dạng Giấy báo có 
(chứng từ gửi tiền) và Giấy báo nợ (chứng từ rút tiền) 

 

1. Chứng từ Gửi tiền ngân hàng: 
Vào Menu Kế toán tiền -> Chứng từ Gửi tiền ngân hàng, màn hình sau xuất hiện:  

 
 
Diễn giải các thành phần trên màn hình nhập liệu:  

 

Số chứng từ: Số chứng từ  
Ngày chứng từ: Ngày chứng từ   
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Số chứng từ gốc: Gồm danh sách các hóa đơn có trong chứng từ.  

Ghi nợ tài khoản: Ghi nợ cho tài khoản ngân hàng 
Ngân Hàng: Đối tượng ngân hàng  

Họ tên: Họ tên nhân viên lập phiếu.  
Bộ phận: Tên bộ phận giao dịch với ngân hàng  

Diễn giải: Diễn giải chứng từ.  
Loại tiền: Loại tiền 
Trị giá VAT: Số tiền VAT trên chứng từ 
Loại tiền: Loại tiền ghi trên chứng từ  
Trị giá VNĐ: Số tiền VNĐ trên chứng từ  

Trị giá ngoại tệ: Số tiền ngoại tệ theo loại tiền trên chứng từ  
Lưới danh cách các chứng từ: Danh sách các chứng từ trong tháng.   

Thanh công cụ chức năng: Các chức năng trên màn hình nhập liệu (Xem chương 2) 
Lưới chi tiết chứng từ: Gồm các dòng phát sinh của tài khoản đối ứng với tài khoản 

ngân hàng. Bao gồm:  
+ Tài khoản đối ứng 
+ Loại tiền đối ứng  
+ Mã đối tượng đối ứng 
+ Số tiền VNĐ 
+ Ngoại tệ  
+ Tỷ lệ VAT 
+ Tiền VAT 
+ Tài khoản VAT 
+ Thông tin hóa đơn (số hóa đơn, ngày hóa đơn, số seri, mã số thuế, …) 

 
Thao tác trên lưới chi tiết:  
 

+ Thêm dòng mới: Nhấn phím mũi tên xuống . 

+ Hiệu chỉnh dòng: Chọn dòng và nhập giá trị hiệu chỉnh. 
+ Xóa một dòng: Xóa mã tài khoản hoặc số tiền nhập bằng 0, khi lưu dữ liệu chương trình 

sẽ không lưu các dòng này. 
+ Chọn tài khoản đối ứng: Nhập mã tài khoản nếu biết, ngược lại nhập dấu “?”, cửa sổ 

chọn sẽ hiển thị lên, nếu tìm thấy thì chọn (Xem thao tác trên cửa sổ chọn). Nếu muốn phát 

sinh mới double click chuột hoặc nhấn phím Ctrl+A để gọi danh mục tài khoản và thêm mới.  

2. Chứng từ Rút tiền ngân hàng: 
Vào Menu Kế toán tiền -> Chứng từ Rút tiền ngân hàng, màn hình sau xuất hiện:  

 



Hoàng Hưng Data Co., Ltd                                                             Hướng dẫn sử dụng Friendly Accounting 
 

  

  Trang 24/71 
 

 
 

 
 
Giao diện và thao tác xử lý cập nhật như Chứng từ tiền gửi tiền ngân hàng. 
 

3. Báo cáo số dư ngân hàng:  
 Vào Menu Kế toán tiền -> chọn Sổ chi tiết tài khoản ngân hàng, xuất hiện giao 

diện sau:  

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn tài khoản ngân hàng  
+ Chọn ngân hàng 
+ Chọn loại tiền 
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+ Chọn sắp xếp theo thời gian hoặc theo tài khoản đối ứng   
+ Chọn thực hiện  

4. Báo cáo tổng hợp số dư ngân hàng:  
Báo cáo này cho bạn biết số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ của từng 

ngân hàng.  
Vào Menu Kế toán tiền -> chọn Sổ Tổng hợp tài khoản ngân hàng, xuất hiện giao 

diện sau:  

 
+ Chọn khoảng thời gian.  
+ Chọn tài khoản. 
+ Chọn loại tiền, hoặc để trống cho tất cả loại tiền.  
+ Chọn thực hiện.  
Kết quả sẽ được hiển thị theo dạng sổ công nợ tổng hợp của tài khoản với từng đối tượng là 
ngân hàng theo các điều kiện nhập vào. 
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IV. PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG:  

Phân hệ quản lý hàng hóa bao gồm : 
- Kế toán bán hàng 
- Kế toán mua hàng 
- Quản lý hàng hóa tồn kho  

 
1. Chứng từ xuất bán hàng hóa:  
Chứng từ xuất bán được sử dụng cho nghiệp vụ xuất bán hàng cho khách hàng. 
Vào Menu Kế toán bán hàng  Chứng từ xuất bán hàng hóa, màn hình sau xuất hiện:  

 
Diễn giải các thành phần trên màn hình:  
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Số chứng từ: Chương trình tự động thêm số chứng từ mới theo thứ tự tăng dần. 2 ký tự cuối 
của số chứng từ dùng để kiểm sóat nhiều nhóm chứng từ như nhóm chứng từ bán lẻ 
(PX001/12BL) và nhóm chứng từ bán sỉ (PX001/12BS). 
Ngày chứng từ: Chương trình tự động lấy từ ngày làm việc hiện hành làm ngày chứng từ. 
Lọai NX: Dùng để thống kê lọai nhập xuất, người sử dụng không bắt buộc nhập trên mục này. 
Người bán: Là nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh được lấy từ danh mục đối tượng là 
nhân viên công ty cho phép theo dõi doanh thu bán hàng theo từng nhân viên. 
Mã KH: là mã đối tượng khách hàng, lấy từ danh mục khách hàng dùng để theo dõi doanh thu 
bán hàng và công nợ phải thu theo từng khách hàng.  
Họ tên: Chương trình tự động hiển thị sẵn tên nhân viên nhập liệu khi người sử dụng đăng ký 
nhân viên làm việc và mật khẩu đã được phân quyền. Dùng để kiểm soát chứng từ theo từng 
nhân viên nhập liệu. 
Diễn giải: Chú thích nội dung của phiếu xuất bàn hàng. 
Số seri, Hóa đơn, ngày Hóa đơn: Dùng để cập nhật hóa đơn tài chính xuất bán hàng. 
Tên hhdv: gõ tên hàng hóa dịch vụ xuất bán dạng tổng quát của lô hàng dùng để thể hiện tên 
hàng hóa dịch vụ trên bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra báo cáo thuế GTGT hàng tháng. 
T.toán sau: Thời hạn thanh toán của phiếu xuất bán hàng. 
Ngày Đ kiểm: Thời hạn thanh toán đăng kiểm xe máy, sử dụng đặt thù cho các doanh nghiệp 
phân phối xe gắn máy. 
Kho xuất: Chọn mã kho hàng hóa, xuất bán hàng theo kho. 
Ghi C/N: Ghi Có Tk hàng hóa (156)/ Ghi Nợ Tk giá vốn hàng bán (632) 
Ghi C/N: Ghi Có Tk doanh thu (511)/ Ghi Nợ Tk phải thu khác hàng (131) 
Ghi C/N: Ghi Có Tk thuế GTGT đầu ra (3331)/ Ghi Nợ Tk phải thu khác hàng (131) 
Loại tiền: loại tiền hạch toán VNĐ hoặc ngoại tệ. 
VAT: Thuế suất thuế GTGT 

Lưới danh cách các chứng từ: Danh sách các chứng từ trong tháng.   
Thanh công cụ chức năng: Các chức năng trên màn hình nhập liệu (Xem chương 2) 

 

 
 

Lưới chi tiết chứng từ: Gồm các dòng phát sinh của tài khoản đối ứng với tài khoản ngân 
hàng. Bao gồm:  

+ Mã hàng hóa: Chọn mã hàng hóa cần xuất bán trong danh mục hàng hóa. 
+ Số lượng, đơn giá: Gõ số lượng hàng hóa cần bán (số lượng xuất ≤ số lượng tồn kho), gõ 

đơn giá bán, chương trình tự động tính thành tiền bán hàng. 
+ TK chiết khấu, % chiếtkhấu: Chọn tài khoản chiết khấu, gõ tỷ lệ % chiết khấu (nếu chọn 

loại chiết khấu theo tỷ lệ, hoặc gõ số tiền chiết khấu trên cột Tiền chiết khấu. 
Thao tác trên lưới chi tiết:  

+ Thêm dòng mới: Nhấn phím mũi tên xuống  
+ Hiệu chỉnh dòng: Chọn dòng và nhập giá trị hiệu chỉnh 
+ Xóa một dòng: Xóa mã tài khoản hoặc số tiền nhập bằng 0, khi lưu dữ liệu chương trình 

sẽ không lưu các dòng này. 

Đơn giá bán 
TK chiết khấu Tiền chiết khấu Tiền VAT 
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 Thao tác thêm mới, hiệu chỉnh xóa một chứng từ thao tác tương tự như các phần hành 
khác, chương trình sẽ tự động kiểm tra các ràng buộc và cảnh báo trước khi <<Lưu>> chứng 
từ cho phù hợp với từng nghiệp vụ chứng từ mà bạn đang chọn làm việc. 

Tiện ích thao tác trên màn hình nhập liệu:  
+ Hỗ trợ thao tác tìm nhanh bằng cách gõ một vài ký tự đầu của madt và mahh nhấn ENTER, 

chương trình tự động hiển thị danh sáchdanh mục để chọn nhanh. 
+ Trường hợp madt mới chưa có trong danh mục, double click vào ô đối tượng đang cập 

nhật, chương trình tự động hiện thị màn hình nhập liệu cập nhật danh mục, thực hiện thêm mới 
madt, mahh, thoát ra chương trình tự động dưa madt, mahh mới vào màn hình nhập liệu và 
tiếp tục thực hiện hoàn tất màn hình nhập liệu chứng từ. 

2. Chứng từ xuất bán dịch vụ:  
 Chứng từ xuất trả hàng hóa cho nhà cung cấp. 

Vào Menu Kế toán bán hàng  Chứng từ bán dịch vụ, màn hình sau xuất hiện:  
 

 
 
Thao tác tương tự như phiếu xuất bán, nhưng lưu ý mã dịch vụ được tạo trong danh mục 

hàng hóa, có mã nhóm hàng hóa thuộc nhóm dịch vụ được tạo trong danh mục nhóm hàng 
hóa. Và mã nhóm được thiết lập trong Danh mục tùy chọn.  

 
3. Chứng từ nhập trả hàng hóa:  

Vào Menu Kế toán bán hàng  Chứng từ nhập trả hàng 
 Thao tác tương tự như phiếu nhập hàng hóa, tham khảo kế toán mua hàng.  
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4.  Báo cáo bán hàng:  

a. Sổ chi tiết bán hàng:  
Vào Menu Kế toán bán hàng  Báo cáo bán hàng, màn hình sau xuất hiện:  

 

 
 Từ ngày, Đến ngày: kỳ báo cáo. 
 Mã khách hàng: Chọn mã khách hàng và tên khách hàng. 
 Chọn thông tin:  

+ Khu vực(Tuyến), Kênh, Người bán, bộ phận. 
+ Mã hàng, Nhóm, Phân loại, Ngành hàng. 
+ Tỉnh thành, Khu vực.  
+ Kho hàng  

 Chọn Nhóm theo các tiêu chí khách hàng, hàng hóa,… 
và sổ báo cáo chi tiết hoặc tổng hợp, Chọn <báo cáo tổng hợp> để kết xuất báo cáo 

tổng hợp theo tiêu chí đã chọn.  
 

 Nhấn <<Thực hiện>> để kết xuất báo cáo: 
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Mẫu báo cáo bán hàng 

 

 

b. Báo cáo doanh thu lãi gộp:  
Vào Menu Kế toán bán hàng  Báo cáo doanh thu lãi gộp  
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c. Báo cáo bán hàng 12 tháng theo bảng dọc:  
 

Vào Menu Kế toán bán hàng  Báo cáo bán hàng 12 tháng. 
d. Báo cáo công nợ tiền hàng phải thu:  

 
Vào Menu Kế toán bán hàng  Báo cáo công nợ tiền hàng phải thu, màn hình như 

sau:  
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn tài khoản 131  
+ Chọn mã đối tượng hoặc để trống là in hết tất các đối tượng có phát sinh với tài khoản 
này.  
+ Chọn loại tiền, hoặc để trống cho tất cả loại tiền.  
+ Chọn sắp xếp theo tài khoản đối ứng hoặc thời gian theo ngày. 
+ Chọn thực hiện  
Kết quả sẽ được hiển thị theo dạng sổ công nợ chi tiết của tài khoản và đối tượng với các 
điều kiện nhập vào. Báo cáo này cho thấy chi tiết hàng hóa theo từng mặt hàng, phục vụ 
cho việc đối chiếu công nợ.  
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e. Báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ phải thu:  
Vào Menu Kế toán bán hàng  Báo cáo chi tiết/tổng hợp công nợ phải thu, Màn hình 

và thao tác như báo cáo công nợ tiền hàng.  
 
Báo cáo chi tiết công nợ phải thu : giống như báo cáo công nợ chi tiết theo tài khoản 

131 và đối tượng được chọn.  
 
Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu : giống như báo cáo công nợ theo tài khoản 131 

và tất cả đối tượng phát sinh. 
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V. PHÂN HỆ KẾ TOÁN MUA HÀNG:  

 

 
1. Chứng từ nhập hàng hóa:  
Vào Menu Kế toán mua hàng  Chứng từ nhập hàng hóa, màn hình sau xuất hiện:  

 
Diễn giải các thành phần trên màn hình:  
Số chứng từ, ngày chứng từ: Tương tự như chứng từ xuất bán. 
Nhà CC: là mã đối tượng nhà cung cấp, lấy từ danh mục nhà cung cấp dùng để theo dõi số 
lượng hàng hóa nhập và công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp.  
Họ tên: Tương tự như chứng từ xuất bán. 
Diễn giải: Chú thích nội dung của phiếu xuất nhập hàng. 
Số seri, Hóa đơn, ngày Hóa đơn: Dùng để cập nhật hóa đơn tài chính nhập hàng. 
Tên hhdv: gõ tên hàng hóa dịch vụ nhập dạng tổng quát của lô hàng dùng để thể hiện tên 
hàng hóa dịch vụ trên bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào báo cáo thuế GTGT hàng tháng. 
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Số lượng, chiết khấu: Không nhập trên ô này, chương trình sẻ tự động lấy nội dung nhập dữ 
liệu dưới lưới đưa lên. 
Chi phí: Chi phí mua hàng (có 3 ô), Ô đầu tiên là tài khoản công nợ phải trả NCC dịch vụ 331, 
ô kế tiếp là tổng số tiền chi phí mua hàng, ô cuối cùng là madt NCC vận chuyển, cungcấp dịch 
vụ. 
Kho nhập: Chọn mã kho hàng hóa. 
Ghi N/C: Ghi Nợ Tk hàng hóa (156)/ Ghi Có Tk phải trả NCC (331) 
Ghi N/C: Ghi Nợ Tk thuế GTGT đầu vào (1331)/ Ghi Có Tk phải trả NCC (331) 
Loại tiền: loại tiền hạch toán VNĐ hoặc ngoại tệ. 
%VAT: Thuế suất thuế GTGT 
Mã hàng hóa: Chọn mã hàng hóa cần nhập trong danh mục hàng hóa. 
Số lượng, đơn giá: Gõ số lượng hàng hóa cần nhập, gõ đơn giá nhập, chương trình tự động 
tính thành tiền nhập. 
% chiết khấu, tiền chiết khấu: Tỷ lệ chiết khấu được hưởng khi nhập hàng theo chính sách 
chiết khấu của NCC. Chỉ cần gõ tỷ lệ chương trình sẻ tự động tính tiền chiết khấu hoặc không 
cần gõ tỷ lệ mà có thể gõ thẳng số tiền chiết khấu vào cột tiền chiết, chương trình tự động tính 
trị giá thành tiền sau chiết khấu. 
Kho nhập, TK nợ, TK có: Chọn đúng kho hàng hóa nhập, tài khoản hàng hóa,  
Lưới danh cách các chứng từ: Danh sách các chứng từ trong tháng.   
Thanh công cụ chức năng: Các chức năng trên màn hình nhập liệu (Xem chương 2) 
Lưới chi tiết chứng từ: Gồm các dòng phát sinh của tài khoản đối ứng với tài khoản ngân 
hàng. Bao gồm:  

+ Mã hàng hóa: Chọn mã hàng hóa cần xuất bán trong danh mục hàng hóa. 
+ Số lượng, đơn giá: Gõ số lượng hàng hóa nhập), gõ đơn giá bán, chương trình tự động tính 

thành tiền nhập. 
+ %VAT: Thuế suất VAT 
+ Tiền VAT: Tiền VAT= Thành tiền của dòng* Thuế suất  

Thao tác trên lưới chi tiết:  
+ Thêm dòng mới: Nhấn phím mũi tên xuống  
+ Hiệu chỉnh dòng: Chọn dòng và nhập giá trị hiệu chỉnh 
+ Xóa một dòng: Xóa mã tài khoản hoặc số tiền nhập bằng 0, khi lưu dữ liệu chương trình 

sẽ không lưu các dòng này. 
 Thao tác thêm mới, hiệu chỉnh xóa một chứng từ thao tác tương tự như các phần hành 

khác, chương trình sẽ tự động kiểm tra các ràng buộc và cảnh báo trước khi <<Lưu>> chứng 
từ cho phù hợp với từng nghiệp vụ chứng từ mà bạn đang chọn làm việc. 

Tiện ích thao tác trên màn hình nhập liệu:  
+ Hỗ trợ thao tác tìm nhanh bằng cách gõ một vài ký tự đầu của madt và mahh nhấn ENTER, 

chương trình tự động hiển thị danh sách danh mục để chọn nhanh. 
+ Trường hợp madt mới chưa có trong danh mục, double click vào ô đối tượng đang cập 

nhật, chương trình tự động hiện thị màn hình nhập liệu cập nhật danh mục, thực hiện thêm mới 
madt, mahh, thoát ra chương trình tự động dưa madt, mahh mới vào màn hình nhập liệu và 
tiếp tục thực hiện hoàn tất màn hình nhập liệu chứng từ. 

2. Chứng từ nhập khẩu hàng hóa:  
 Chứng từ nhập khẩu hàng hóa cho nhà cung cấp. 

Vào Menu Kế toán mua hàng  Chứng từ nhập khẩu hàng hóa, màn hình giao diện và 
thao tác tương tự như phiếu nhập hàng hóa. 
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3. Chứng từ nhập trả hàng hóa:  
Vào Menu Kế toán mua hàng  Chứng từ xuất trả hàng hóa, màn hình sau xuất hiện:  

 

4. Báo cáo mua hàng:  
Báo cáo nhập hàng theo đối tượng 
Vào Menu Kế toán mua hàng  

Báo cáo nhập hàng  -> chọn nhập 
theo đối tượng, màn hình sau xuất 
hiện:  

Từ ngày, Đến ngày: kỳ báo cáo.  
Mã khách hàng: Chọn mã khách 

hàng và tên khách hàng. 
Chọn thông tin: Bộ phận, Mã 

hàng, Nhóm, Phân loại, Ngành hàng, 
Kho nhập, Loại NX (Có thể rỗng). 

Chọn Nhóm và sổ báo cáo. 
Chọn báo cáo tổng hợp để kết 

xuất báo cáo tổng hợp. 
Nhấn <<Thực hiện>> để kết 

xuất báo cáo. 
 
 Tương tự Báo cáo nhập theo 
mặt hàng/ Nhóm hàng/ Ngành 
hàng,…. 
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5. Chi tiết công nợ phải trả:  

Vào Menu Kế toán mua hàng  Chi tiết công nợ phải trả, màn hình sau xuất hiện:  
+ Chọn khoảng thời gian.  
+ Chọn tài khoản. 
+ Chọn mã đối tượng hoặc 
để trống là in hết tất các 
đối tượng có phát sinh với 
tài khoản này.  
+ Chọn loại tiền, hoặc để 
trống cho tất cả loại tiền.  
+ Chọn sắp xếp theo tài 
khoản đối ứng hoặc thời 
gian theo ngày. 
+ Chọn thực hiện. 
Kết quả sẽ được hiển thị 
theo dạng sổ công nợ chi 
tiết của tài khoản và đối 
tượng với các điều kiện 
nhập vào. 
 

6. Tổng hợp công nợ phải trả:  
Vào Menu Kế toán mua 

hàng  Tổng hợp công nợ 
phải trả, màn hình sau xuất 
hiện:  

 
+ Chọn khoảng thời gian.  
+ Chọn tài khoản. 
+ Chọn loại tiền, hoặc để trống 
cho tất cả loại tiền.  
+ Chọn thực hiện.  
Kết quả sẽ được hiển thị theo 
dạng sổ công nợ tổng hợp của 
tài khoản với từng đối tượng và 
các điều kiện nhập vào. 
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VI. PHÂN HỆ QUẢN LÝ TỒN KHO:  
 
Bao gồm các chức năng như hình dưới: 
 

 
 

1. Chứng từ xuất khác/ chứng từ nhập khác 
Phục vụ cho vấn đề xuất hàng và nhập hàng điều chỉnh trong kho khi kiểm kê, xuất biếu, xuất 

tạm, xuất khác,… 
2. Báo cáo nhập xuất tồn kho 
Vào Menu Quản lý tồn kho  Báo cáo nhập xuất tồn kho, màn hình sau xuất hiện:  
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Thể hiện danh sách mã hàng hóa, kho, đơn giá, số lượng và thành tiền. 

Gõ một giá trị bất kỳ vào ô dữ liệu dưới mỗi dòng và nhấn ENTER để lọc.  
Tính tồn: Tính nhập xuất tồn kho hàng hóa. 
Thoát: Thoát ra khỏi màn hình hiện tại. 
 

 
 
Báo cáo tồn kho: Chọn nút này thì màn hình sau xuất hiện:  

 
Chọn chức năng In, Xem in, Excel để kết xuất báo cáo 
Chọn Truy vấn 
Nhấn <<In>> để kế xuất báo cáo  
Nhấn <<Thoát>> để đóng màn hình hiện tại.  
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3. Sổ tổng hợp kho hàng hóa: 
Vào Menu Quản lý tồn kho  Sổ tổng hợp kho hàng hóa, màn hình sau xuất hiện:  
Từ ngày, Đến ngày: kỳ báo cáo. 
Chọn chức năng In, Xem in, Excel để kết xuất báo cáo. 
Nhấn <<Thực hiện>> để kết xuất báo cáo.  

 

 
 

4. Chuyển tồn kho sang tháng sau: 
Vào Menu Quản lý tồn kho  Chuyển tồn kho sang tháng sau, màn hình sau xuất 

hiện:  
Đây là chức năng đồng bộ tồn kho cuối kỳ của tháng này bằng tồn kho cuối kỳ của tháng 

sau. Chương trình được tổ chức theo từng tháng nhập xuất nên chức năng này cần thực hiện 
khi có sự sai lệch hay điều chỉnh của tháng trước đó. 
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VII. PHÂN HỆ CÔNG CỤ DỤNG CỤ:  

Phân hệ công cụ dụng cụ quản lý công cụ dụng cụ của công ty 

 

 

1. Chứng từ nhập công cụ:  
Vào Menu Công cụ dụng cụ -> Chứng từ nhập công cụ, màn hình nhập liệu như sau:  

 
Số chứng từ: Số chứng từ. 
Ngày: Ngày chứng từ. 
Loại NX: Chọn loại nhập xuất, người sử dụng không bắt buộc.  
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Nhà CC: Chọn nhà cung cấp từ danh mục khách hàng, nhà cung cấp  
Họ tên: Tên của người lập phiếu 
Diễn giải: Ghi chú 
Kho nhập: Kho nhập (CC) 
Ghi N/C: Ghi nợ, Ghi có 
Số seri: Số seri của chứng từ 
Hóa đơn: Hóa đơn 
Ngày: Ngày nhập công cụ 
Mã số thuế: Mã số thuế 
Tên hddv: Tên của hàng hóa dịch vụ 
Ghi N/C: Ghi nợ, Ghi có VAT 
%VAT: Thuế suất VAT 
Tổng cộng: Tổng cộng tiền 
 
Thanh công cụ chức năng: Các chức năng trên màn hình (xem chương 2) 
Lưới danh sách các chứng từ: Danh sách các chứng từ công cụ trong tháng 
Lưới chi tiết chứng từ: Chi tiết từng dòng dữ liệu trong một chứng từ 
 + Mã công cụ: Mã của công cụ 
 + Tên công cụ: Tên công cụ lấy từ danh mục công cụ  
 + DVT: Đơn vị tính lấy từ danh mục công cụ 
 + Số lượng: Số lượng nhập 
 + Đơn giá: Đơn giá nhập 
 + Thành tiền: Thành tiền 

Thao tác trên lưới chi tiết:  
 + Thêm dòng mới: nhấn phím mũi tên xuống  
 + Hiệu chỉnh dòng: chọn dòng và nhập giá trị hiệu chỉnh 
 + Xóa một dòng: xóa mã tài khoản hoặc số tiền nhập bằng 0, khi lưu dữ liệu chương 

trình sẽ không lưu các dòng này. 
 Thao tác thêm mới, hiệu chỉnh xóa một chứng từ thao tác tương tự như các phần hành 

khác, chương trình sẽ tự động kiểm tra các ràng buộc và cảnh báo trước khi <<Lưu>> chứng 
từ cho phù hợp với từng nghiệp vụ chứng từ mà bạn đang chọn làm việc. 

 
2. Chứng từ xuất công cụ:  

 Vào Menu Công cụ dụng cụ -> Chứng từ xuất công cụ, màn hình nhập liệu như sau:  
Số chứng từ: Số chứng từ. 
Ngày chứng từ: Ngày chứng từ. 
Loại NX: Chọn loại nhập xuất, người sử dụng không bắt buộc.  
Đối tượng: Đối tượng xuất công cụ. 
Họ tên: Tên của người lập phiếu. 
Diễn giải: Diễn giải chứng từ. 
Kho xuất: Kho xuất công cụ. 
Kho nhập: Kho nhập công cụ. 
Ghi C/N: Ghi có, Ghi nợ. 
Khoản mục: Chọn trong danh mục khoản mục. 
Tiền hàng: Tiền hàng. 
Lưới danh sách các chứng từ: Danh sách các chứng từ trong tháng. 
Lưới chi tiết chứng từ:  Chi tiết về chứng từ xuất công cụ. 

Mã công cụ: Mã công cụ. 
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Tên công cụ: Tên công cụ lấy từ danh mục công cụ. 
 DVT: Đơn vị tính lấy từ danh mục công cụ. 
 Số lượng: Số lượng nhập. 
 Đơn giá: Đơn giá nhập. 
 Thành tiền: Thành tiền. 

Thao tác trên lưới chi tiết:  
 + Thêm dòng mới: Nhấn phím mũi tên xuống  
 + Hiệu chỉnh dòng: Chọn dòng và nhập giá trị hiệu chỉnh 
 + Xóa một dòng: Xóa mã tài khoản hoặc số tiền nhập bằng 0, khi lưu dữ liệu chương 

trình sẽ không lưu các dòng này. 
 Thao tác thêm mới, hiệu chỉnh xóa một chứng từ thao tác tương tự như các phần hành 

khác, chương trình sẽ tự động kiểm tra các ràng buộc và cảnh báo trước khi <<Lưu>> chứng 
từ cho phù hợp với từng nghiệp vụ chứng từ mà bạn đang chọn làm việc. 

 
3. Thống kê báo cáo truy vấn tồn kho:  

Tương tự phần hành hàng hóa. 
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VIII. PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Quản lý và khấu hao TSCĐ.   

 

1. Chứng từ nhập tài sản:  
 Vào Menu Tài sản cố định  Chứng từ nhập tài sản, màn hình nhập liệu như sau:  

 
Số chứng từ: Số chứng từ. 
Ngày chứng từ: Ngày chứng từ. 
Nhà CC: Thông tin nhà cung cấp.  
Họ tên: Họ tên của người lập phiếu. 
Diễn giải: Diễn giải chứng từ. 
Loại NX: Chọn loại nhập xuất, người sử dụng không bắt buộc. 
Kho TS: Kho tài sản của công ty (TS). 
Loại tiền: Loại tiền. 
Tiền NTệ: Tiền ngoại tệ. 
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Tiền hàng: Tiền hàng. 
Ghi N/C: Ghi nợ, Ghi có 
Số seri: Số seri của Hóa đơn. 
Hóa đơn: Số Hóa đơn. 
Ngày: Ngày hóa đơn. 
Mã số thuế: Mã số thuế. 
ĐT VAT: Đối tượng VAT. 
Ghi N/C: Ghi nợ, có VAT. 
%VAT: Thuế suất VAT. 
Thanh công cụ chức năng: Các chức năng trên màn hình (xem chương 2) 
Lưới danh sách các chứng từ tài sản: Danh sách các chứng từ tài sản trong tháng 
Lưới chi tiết chứng từ nhập tài sản: Chi tiết về nhập tài sản 
 Mã tài sản: Mã của tài sản nhập 
 Tên tài sản: Tên tài sản nhập 
 ĐVT: Đơn vị tính  
 Loại tài sản: Loại tài sản 
 Nguyên giá: Giá nhập tài sản 

Thao tác trên lưới chi tiết:  
 + Thêm dòng mới: Nhấn phím mũi tên xuống  
 + Hiệu chỉnh dòng: Chọn dòng và nhập giá trị hiệu chỉnh 
 + Xóa một dòng: Xóa mã tài khoản hoặc số tiền nhập bằng 0, khi lưu dữ liệu chương 

trình sẽ không lưu các dòng này. 
 Thao tác thêm mới, hiệu chỉnh xóa một chứng từ thao tác tương tự như các phần hành 

khác, chương trình sẽ tự động kiểm tra các ràng buộc và cảnh báo trước khi <<Lưu>> chứng 
từ cho phù hợp với từng nghiệp vụ chứng từ mà bạn đang chọn làm việc. 

2. Chứng từ xuất bán thanh lý tài sản:  
Vào Menu Tài sản cố định  Chứng từ xuất thanh lý tài sản, màn hình nhập liệu như 

sau:  
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Số chứng từ: Số chứng từ 
Ngày chứng từ: Ngày chứng từ 
Mã KH: Mã khách hàng 
Nợ TKGV: Ghi nợ tài khoản nguồn vốn 
Có TKDT: Ghi có tài khoản doanh thu 
Nợ TKDT: Ghi Nợ tài khoản doanh thu 
MS thuế: Mã số thuế 
Họ tên: Tên của người lập phiếu 
Diễn giải: Diễn giải chứng từ thanh lý 

Số seri: Số seri của hóa đơn 
Hóa đơn: Số Hóa đơn 
Ngày: Ngày thanh lý 
TK có VAT: Ghi Có tài khoàn VAT 
Nợ VAT: Ghi Nợ tài khoàn VAT 
Loại tiền: Loại tiền  
Tiền vốn: Tiền vồn 
% VAT: Thuế suất VAT 

Lưới danh sách các chứng từ xuất bán thanh lý tài sản: Danh sách các chứng từ xuất bán 
thanh lý tài sản trong tháng 
Lưới chi tiết chứng từ xuất bán thanh lý tài sản: Chi tiết về xuất bán thanh ly tài sản 
 Mã tài sản: Mã của tài sản thanh lý  
 Tên tài sản: Tên tài sản thanh lý 
 ĐVT: Đơn vị tính  
 Loại tài sản: Loại tài sản thanh lý 
 Đơn vị sở hữu: Đơn vị sở hữu tài sản thanh lý, xuất bán 
Thanh công cụ chức năng: Các chức năng trên màn hình (xem chương 2) 

Thao tác trên lưới chi tiết:  
 + Thêm dòng mới: Nhấn phím mũi tên xuống . 
 + Hiệu chỉnh dòng: Chọn dòng và nhập giá trị hiệu chỉnh. 
 + Xóa một dòng: Xóa mã tài khoản hoặc số tiền nhập bằng 0, khi lưu dữ liệu chương 

trình sẽ không lưu các dòng này. 
 Thao tác thêm mới, hiệu chỉnh xóa một chứng từ thao tác tương tự như các phần hành 

khác, chương trình sẽ tự động kiểm tra các ràng buộc và cảnh báo trước khi <<Lưu>> chứng 
từ cho phù hợp với từng nghiệp vụ chứng từ mà bạn đang chọn làm việc. 

3. Tính khấu hao tài sản cố định:  
 Vào Menu Tài sản cố định  Tính khấu hao tài sản cố định, màn hình nhập liệu như 
sau:  
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Lưới chi tiết tài sản khấu hao trong tháng:  

 Mã tài sản: Mã của tài sản. 
 Tên tài sản: Tên tài sản. 
 K.hao trong kỳ: Số tiền khấu hao trong kỳ. 
 Tăng trong kỳ: Số tiền tăng trong kỳ. 
 K.Hao đầu kỳ: Số tiền khấu hao tháng trước chuyển sang. 
 Nguyên giá đầu kỳ: Nguyên giá. 
 Danh sách các tháng khấu hao trong năm:  
  Tháng: Tháng khấu hao. 
  Số tiền: Số tiền khấu hao trong tháng. 

Click vào dòng màu đỏ bên danh sách tháng khấu hao -> nhấn nút tính khấu hao để 
tính khấu hao. 

Tính Khấu hao: Nếu như tiêu đề của màn hình tính khấu hao: Nhật ký khấu hao 
năm 2007 và  Tháng đang tính khấu hao 10/2007 thì có nghĩa là:  

Tháng 10/2007 là tháng cho phép bạn thêm, sửa, xóa tài sản cố định.  
Chú ý:Khi đã tính khấu hao cho tháng đó rồi thì bạn không được thêm, sửa, xóa tài sản 

trong phiếu nhập/ xuất tài sản được. 
Hủy Khấu hao: Nếu bạn muốn sửa đổi phiếu nhập/ xuất tài sản thì vào phần hành 

khấu hao này Hủy khấu hao. 
Chú ý:Nếu bạn muốn sửa đổi dữ liệu của tháng nào thì phải Hủy khấu hao đến tháng 

hiện tại mới được. 
VD: Bạn muốn chỉnh sửa phiếu nhập xuất tài sản tháng 08/2007. 
 Trên màn hình báo Tháng đang tính khấu hao10/2007. 
 Bạn phải đổi ngày vào tháng 09/2007 (Xem chương 1 mục III.4). 
 Vào mục khấu hao tài sản này chọn vào danh sách tháng khấu hao: Tháng 09  

nhấn nút <<Hủy khấu hao>>. 
 Tương tự như vậy vào tháng 08.  
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Sau khi Hủy xong thì vào Thêm sửa xóa chứng từ bạn muốn hiệu chỉnh. 
4. Danh sách tài sản cố định:  

Vào Menu Tài sản cố định -> Thống kê danh sách tài sản( Thống kê tài sản 
thanh lý) màn hình sau xuất hiện:  

 

5. Thống kê báo cáo: 
Vào Menu Tài sản cố định -> Báo cáo tài sản cố định(Báo cáo tăngTSCĐ, Báo 

cáo giảm TSCĐ) màn hình sau xuất hiện:  

 
Tháng, Năm: Thời gian báo cáo. 
Loại TS: Chọn loại tài sản trong danh sách tài sản. 
Đơn vị: Chọn đơn vị. 
Loại: Loại báo cáo tăng hoặc giảm, … 
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Chọn: Chọn nhóm theo tài khoản, … 
Chọn Màn hình, Máy in, Excel.  
Chọn Báo cáo tổng hợp để in tổng hợp.  
Nhấn <<Thực hiện>> để Kết xuất báo cáo, <<Thoát>> đóng màn hình đang đứng. 
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IX. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP:  

 
Bao gồm các chức năng như hình dưới: 

 
 

1. Chứng từ kế toán khác:  
Chứng từ kế toán khác là cơ sở để hạch toán các chứng từ khác ngoài các chứng từ công 

nợ nhập xuất kho, thu chi và phần hành ngân hàng. Bao gồm:  
+ Thanh toán tạm ứng. 
+ Doanh thu. 
+ Tiền mặt chi trả dự án. 
+ Và các nghiệp vụ khác.  
Vào Menu Kế toán tổng hợp-> Chứng từ kế toán khác,  màn hình nhập liệu như 

sau:  



Hoàng Hưng Data Co., Ltd                                                             Hướng dẫn sử dụng Friendly Accounting 
 

  

  Trang 50/71 
 

 
 

 
Từ cửa sổ chọn mục nghiệp vụ chứng từ cần làm việc, ví dụ trên giao diện đang chọn 

mục chứng từ Thanh toán tạm ứng. Giao diện làm việc như trên. 
 Diễn giải các thành phần trên màn hình:  
 Nghiệp vụ: Nghiệp vụ chứng từ (hiện tại là chứng từ Thanh toán tạm ứng)  

Ghi có / Ghi nợ tài khoản: Chọn ghi có hoặc ghi nợ cho tài khoản  
Số C.từ: Số chứng từ  
Ngày: Ngày chứng từ   
C. từ gốc: Gồm danh sách các hóa đơn có trong chứng từ.  
K.Hàng: Đối tượng khách hàng cho tài khoản Ghi có ghi nợ ở trên. 
Họ tên: Họ tên nhân viên lập phiếu.  
Diễn giải: Diễn giải chứng từ.  
Loại tiền: Loại tiền cho tài khoản Ghi có ghi nợ ở trên. 
Cộng VAT: Số tiền VAT trên chứng từ  
Loại tiền: Loại tiền ghi trên chứng từ  
Cộng VNĐ: Số tiền VNĐ trên chứng từ  
Cộng ntệ: Số tiền ngoại tệ theo loại tiền trên chứng từ  
Lưới danh sách các chứng từ: Danh sách các chứng từ trong tháng.   
Thanh công cụ chức năng: Các chức năng trên màn hình nhập liệu  (Xem chương II) 
Lưới chi tiết chứng từ: Gồm các dòng phát sinh của tài khoản đối ứng với tài khoản 

ghi nợ/ Ghi có phía trên. Bao gồm:  
+ Tài khoản đối ứng. 
+ Loại tiền đối ứng.  
+ Mã đối tượng đối ứng. 
+ Số tiền VNĐ. 
+ Ngoại tệ.  
+ Tỷ lệ VAT. 
+ Tiền VAT. 
+ Tài khoản VAT. 
+ Thông tin hóa đơn (số hóa đơn, ngày, số seri, mã số thuế, …). 
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Thao tác trên lưới chi tiết:  
+ Thêm dòng mới: nhấn phím mũi tên xuống . 
+ Hiệu chỉnh dòng: chọn dòng và nhập giá trị hiệu chỉnh. 
+ Xóa một dòng: xóa mã tài khoản hoặc số tiền nhập bằng 0, khi lưu dữ liệu chương trình 

sẽ không lưu các dòng này. 
+ Chọn tài khoản đối ứng: nhập mã tài khoản nếu biết, ngược lại nhập dấu “?”, cửa sổ 

chọn sẽ hiển thị lên, nếu tìm thấy thì chọn (Xem thao tác trên cửa sổ chọn). Nếu muốn phát 
sinh mới Double click chuột hoặc nhấn phím Ctrl+A để gọi danh mục tài khoản và thêm mới.  

 Thao tác thêm mới, hiệu chỉnh xóa một chứng từ thao tác tương tự như các phần hành 
khác, chương trình sẽ tự động kiểm tra các ràng buộc và cảnh báo trước khi <<Lưu>> chứng 
từ cho phù hợp với từng nghiệp vụ chứng từ mà bạn đang chọn làm việc. 

2. Phân bổ chi phí:  
Chứng từ Phân bổ chi phí là lấy tất cả các phần hành ghi nợ 142, 242 phân bổ ra cho 

từng tháng kể từ tháng phát sinh.  
Vào Menu Kế toán Tổng hợp -> Chứng từ chi phí,  giao diện như sau:  

 
Chọn <<Thêm>> để thêm 1 dòng chi phí mới, nhập nguyên giá hoặc <<Sửa>> để 

nhập số tháng -> giá trị phân bổ, Giá trị còn lại, … 
Nhập các thông tin khác: Ngày kết thúc phân bổ, tài khoản phân bổ, tài khoản phí, mã 

đối tượng, khoản mục, … 
Chọn <<Lưu>> hoặc <<Bỏ qua>> để lưu hoặc bỏ qua thông tin đã nhập 

3. Nhật ký phân bổ phí:  
Sau khi <<Thêm>> hoặc <<Sửa>> phân bổ phí thì tính tổng hợp chứng từ phát sinh 

để phân bổ phí. 
Mở nhật ký phân bổ phí từ: Kế toán tổng hợp -> Nhật ký phân bổ phí màn hình 

nhật ký phân bổ xuất hiện gồm 2 danh sách: 



Hoàng Hưng Data Co., Ltd                                                             Hướng dẫn sử dụng Friendly Accounting 
 

  

  Trang 52/71 
 

 
 

 
+ Danh sách các chứng từ chờ phân bổ 
+ Danh sách các chứng từ phân bổ tháng 
+ Chọn In CP chờ PB: In danh sách chi phí chờ phân bổ 
+ Chọn In CP PB: In danh sách chi phí đã phân bổ 

4. Tổng hợp chứng từ phát sinh và chu kỳ kế:  
Chương trình hoạt động theo hướng quản lý từng phần hành, các phần hành có thể làm việc 

hoàn toàn độc lập nhau về mặt thời gian và nhật ký đóng mở sổ khác nhau. Việc điều hành 
này, được chương trình tổ chức trên phân hệ kế toán tổng hợp.  

1. Các bước thực hiện quản lý:  
B1. Tổng hợp chứng từ phát sinh từ các phần hành. 
B2. Kiểm soát, in ấn báo cáo. 
B3. Khởi tạo tháng làm việc mới. 
B4. Khóa sổ và chyển số dư qua tháng sau. 
B5. Cập nhật tỷ giá cho tháng sau.  

2. Đóng và mở sổ một phần hành:  
Kế toán tổng hợp có vai trò điều hành quản lý tất cả các phần hành trong hệ thống, được 

phép, khóa và mở sổ bất kỳ phần hành kế toán nào.  
 
Vào Menu Kế toán tổng hợp->Nhật ký đóng mở sổ, xuất diện giao diện sau -> Chọn 

phần hành và tháng cần đóng hoặc mở sổ->double click chuột vào biểu tượng cuốn 
sách hoặc vòng tròn->Xác nhận.   
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3. Khởi tạo tháng làm việc:  
Từ giao diện trên, chọn tháng cần khởi tạo: tháng chưa có nhật ký đóng mở sổ -> 

chức năng khởi tạo; chương trình sẽ tạo ra tháng làm việc mới.  
Chú ý: Khi tháng cần khởi tạo là tháng 01 thì chức năng này sẽ thực hiện khởi tạo tháng 

và năm, đảm bảo tính đúng cho Năm kế toán mới.  
4. Tổng hợp chứng từ phát sinh:  

Vào Menu Kế toán Tổng hợp->Tổng hợp chứng từ, xuất diện giao diện ->  Thực hiện  
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5. Chuyển số dư:  
Chức năng này thực hiện chuyển số dư tài khoản, công nợ cuối kỳ của tháng được chọn qua 

số dư đầu kỳ của tháng sau. Điều kiện để thực hiện chức năng này là phần hành tổng hợp phải 
được mở sổ. 

Vào Menu Tổng hợp->Chuyển số dư: xuất hiện giao diện ->  Thực hiện  

 

6. Báo cáo số sách kế toán theo hình thức nhật ký chung:  
Vào Menu Kế toán tổng hợp-> Sổ nhật ký chung  xuất hiện giao diện bao gồm:  

a. Sổ nhật ký chung: 

 
+ Chọn khoảng thời gian.  
+ Chọn tài khoản (Nếu không chọn tài khoản thì chương trình sẽ lấy tất cả). 
+ Chọn tài khoản đối ứng, có thể bỏ qua không chọn.  
+ Chọn thực hiện.  
Kết quả sẽ được hiển thị theo dạng sổ nhật ký chung với các điều kiện nhập vào. 
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b. Sổ cái tài khoản:  

 
+ Chọn khoảng thời gian.  
+ Chọn tài khoản.  
+ Chọn tài khoản đối ứng, có thể bỏ qua không chọn.  
+ Chọn sắp xếp theo tài khoản đối ứng hoặc thời gian theo ngày. 
+ Chọn thực hiện.  

Kết quả sẽ được hiển thị theo dạng sổ cái của tài khoản với các điều kiện nhập vào. 
c. Sổ nhật ký thu tiền / chi tiền:  

 
+ Chọn khoảng thời gian.  
+ Chọn tài khoản và chọn 4 tài khoản đối ứng.  
+ Chọn tài khoản đối ứng, có thể bỏ qua không chọn.  
+ Chọn thực hiện.  
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d. Sổ nhật ký mua hàng/ Bán hàng:  

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn tài khoản và chọn 2 tài khoản đối ứng  
+ Chọn tài khoản đối ứng, có thể bỏ qua không chọn.  
+ Chọn thực hiện  

  Kết quả sẽ được hiển thị theo dạng nhật ký mua hàng của tài khoản với các điều kiện 
nhập vào. 

7. Báo cáo kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ:  
Vào Menu Kế toán tổng hợp-> Chứng từ ghi sổ xuất hiện giao diện bao gồm các phần:  

a. Sổ cái mẫu S02c1: 

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn tài khoản (Nếu không chọn tài khoản thì chương trình sẽ lấy tất cả) 
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+ Chọn tài khoản đối ứng, có thể bỏ qua không chọn.  
+ Chọn thực hiện  
Kết quả sẽ được hiển thị theo dạng sổ cái mẫu S02c1với các điều kiện nhập vào. 

b. Sổ cái mẫu S02c2:  

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn tài khoản và 4 tài khoản đối ứng 
+ Chọn tài khoản đối ứng, có thể bỏ qua không chọn.  
+ Chọn thực hiện  

c. Chứng từ ghi sổ mẫu S02a:  

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn tài khoản (Nếu không chọn tài khoản thì chương trình sẽ lấy tất cả) 
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+ Chọn tài khoản đối ứng, có thể bỏ qua không chọn.  
+ Chọn thực hiện  
Kết quả sẽ được hiển thị theo dạng chứng từ ghi sổ mẫu S02a của tài khoản với các điều 

kiện nhập vào 
d. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ S02b:  

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn tài khoản đối ứng, có thể bỏ qua không chọn.  
+ Chọn thực hiện  

 Kết quả sẽ được hiển thị theo dạng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ của tất cả các tài khoản 
với các điều kiện nhập vào. 
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8. Báo cáo sổ chi tiết tài khoản:  

Vào Menu Kế toán tổng hợp-> Sổ chi tiết tài khoản:  

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn tài khoản 
+ Chọn tài khoản đối ứng, có thể bỏ qua không chọn.  
+ Chọn sắp xếp theo tài khoản đối ứng hoặc thời gian theo ngày. 
+ Chọn thực hiện  

Kết quả sẽ được hiển thị theo dạng sổ cái chi tiết của tài khoản với các điều kiện nhập vào. 
9. Báo cáo sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng:  

Vào Menu Kế toán tổng hợp -> Sổ chi tiết TK(Có đối tượng):  

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn tài khoản 
+ Chọn mã đối tượng hoặc để trống là in hết tất các đối tượng có phát sinh với tài khoản 
này.  
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+ Chọn loại tiền, hoặc để trống cho tất cả loại tiền.  
+ Chọn sắp xếp theo tài khoản đối ứng hoặc thời gian theo ngày. 
+ Chọn thực hiện  
Kết quả sẽ được hiển thị theo dạng sổ công nợ chi tiết của tài khoản và đối tượng với các 

điều kiện nhập vào. 
10. Báo cáo sổ cái tổng hợp 

Vào Menu Kế toán tổng hợp-> Sổ cái tổng hợp màn hình sau xuất hiện 

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn tài khoản 
+ Chọn mã đối tượng hoặc để trống là in hết tất các đối tượng có phát sinh với tài khoản 
này.  
+ Chọn loại tiền, hoặc để trống cho tất cả loại tiền.  
+ Chọn sắp xếp theo tài khoản đối ứng hoặc thời gian theo ngày. 
+ Chọn thực hiện  

Kết quả sẽ được hiển thị theo dạng sổ cái tổng hợp của tài khoản với các điều kiện nhập vào. 
11. Báo cáo sổ tổng hợp công nợ theo đối tượng:  

Vào Menu Kế toán tổng hợp-> Sổ tổng hợp tài khoản có đối tượng, màn hình sau 
xuất hiện 
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+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn tài khoản 
+ Chọn loại tiền, hoặc để trống cho tất cả loại tiền.  
+ Chọn thực hiện  

Kết quả sẽ được hiển thị theo dạng sổ công nợ tổng hợp của tài khoản với từng đối tượng và 
các điều kiện nhập vào. 

12. Báo cáo chi phí 
Vào Menu Kế toán tổng hợp-> Báo cáo chi phí màn hình sau xuất hiện 

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn tài khoản 
+ Chọn loại hình 
+ Chọn khoản mục 
+ Chọn đối tượng 
+ Chọn bộ phận 
+ Chọn nhóm theo khoản mục, theo đối tượng, bộ phận, loại hình  
+ Chọn báo cáo tổng hợp hoặc báo cáo thổng hợp theo từng tháng 
+ Chọn kết xuất Màn hình, printer, hoặc file Excel. 
+ Chọn In 
Kết quả sẽ được hiển thị báo cáo chi phí theo các điều kiện đã chọn.   



Hoàng Hưng Data Co., Ltd                                                             Hướng dẫn sử dụng Friendly Accounting 
 

  

  Trang 62/71 
 

 
 

 
13. Báo cáo VAT 

Vào Menu Kế toán tổng hợp-> Báo cáo VAT ->  xuất diện giao diện  

 
+ Bảng Kê 03 VAT mua vào  
+ Bảng Kê 05 VAT hóa đơn bán hàng mua vào 
+ Bảng Kê VAT bán ra   
+ Bảng Kê VAT chi trả nhập khẩu qua ngân hàng và tiền mặt 
+ Bảng Kê 02 tổng hợp VAT đầu vào 
+ Chọn in: Kết xuất số liệu ra báo cáo 
+ Chọn Xuất Excel ra P2D: Kết xuất số liệu ra Excel theo mẫu để đổ vào chương trình P2D 

của thuế. 
+ Chọn Xuất Excel ->HTKK : Kết xuất số liệu báo cáo theo biểu mẫu vào chương trình hỗ trợ 

kê khai của Thuế. 
+ Chọn tờ khai tạm tính: Xuất hiện giao diện kết xuất số liệu tờ khai tạm tính mẫu 01A và 

01B 
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14. Bảng cân đối số phát sinh  

Vào Menu Kế toán tổng hợp-> Bảng cân đối số phát sinh:  

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn kết xuất Màn hình, printer, hoặc file Excel. 
+ Double click vào cột Phát sinh nợ và Phát sinh có để tra ngược chứng từ phát sinh từ tài 
khoản hiện tại. 
+ Chọn In 

Kết quả sẽ được hiển thị bảng cân đối số phát sinh của tất cả các tài khoản trong khoảng 
thời gian được chọn.   

15. Bảng cân đối kế toán 
Vào Menu Kế toán tổng hợp ->Bảng cân đối kế toán:  
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn kết xuất Màn hình, printer, hoặc file Excel. 
+ Chọn In 
Kết quả sẽ được hiển thị Bảng cân đối kế toán theo quy định và biểu mẫu của bộ tài chính.   
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16. Kết quả hoạt động kinh doanh  
Vào Menu Kế toán tổng hợp ->Kết quả hoạt động KD:  

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn kết xuất Màn hình, printer, hoặc file Excel. 
+ Chọn In 
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Kết quả sẽ được hiển thị Bảng kết quả hoạt động kinh doanh theo quy định và biểu mẫu của 
bộ tài chính.   

17. Bảng lưu chuyển tiền tệ  
Vào Menu Kế toán tổng hợp ->Bảng lưu chuyển tiền tệ:  

 
+ Chọn khoảng thời gian  
+ Chọn kết xuất Màn hình, printer, hoặc file Excel. 
+ Chọn In 
Kết quả sẽ được hiển thị Bảng lưu chuyển tiền tệ theo quy định và biểu mẫu của bộ tài 

chính.   
 

X. TIỆN ÍCH TRA CỨU:  
Chương trình hỗ trợ các tiện ích kết xuất báo cáo và các thao tác nhanh cho người sử dụng và 
đặc biệt là các chức năng kiểm soát số liệu tồn kho.  
Bao gồm các chức năng tiêu biểu như:  

 Truy vấn tồn kho, áp giá và kiểm soát giá nhập xuất tồn theo thẻ kho. 
 Tra cứu nhanh các chứng từ phát sinh, cho phép lọc và kết xuất số tiền phát sinh theo tài 

khoản, đối tượng loại tiền, ..từ tháng này đến tháng khác trong năm. 
 Tra cứu công nợ theo tài khoản, đối tượng, loại tiền 

 Tra cứu chi tiết tài khoản, loại tiền  
 Tra cứu số tồn lượng tồn kho của vật tư, hàng hóa, thành phẩm, .. 

 Tra cứu, xem nhanh thẻ kho, sổ kho của vật tư, hàng hóa, thành phẩm, .. 
Các chức năng này xuất hiện tại chức năng báo cáo của tất cả các phần hành và có giao 

diện cũng như thao tác giống nhau. 
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Sau đây là hướng dẫn sử dụng tra cứu nhanh Chứng từ phát sinh từ tháng làm việc hiện tại 
hoặc từ tháng đến tháng bất kỳ.  

Vào Menu báo cáo bất kỳ phần hành nào ->Tra cứu chứng từ phát sinh, xuất hiện 
cửa sổ như sau:  

 
Cách sử dụng:  
Với mỗi dòng phát sinh gồm có các thông tin sau:  
Mã chứng từ: Mã chứng từ cho biết phát sinh từ phần hành nào. 
Số chứng từ, ngày chứng từ.  
Tài khoản nợ, tài khoản có ứng với mục mã nợ, mã có và loại tiền, loại tiền đối ứng 
Số tiền phát sinh. 
Ngoại tệ phát sinh.  
Từ cửa sổ này bạn có thể:  

 Lọc các chứng từ phát sinh theo tài khoản bất kỳ, ví dụ lọc các chứng từ phát sinh bên Nợ của 
tài khoản 131-> chọn ô tương ứng với tài khoản Nợ gõ 131 -> Enter, các chứng từ sẽ 
được lọc lại và tổng tiền phát sinh theo VNĐ và ngoại tệ hiển thị trên thanh tiêu đề.  

 Lọc các chứng từ phát sinh theo tài khoản bất kỳ, ví dụ lọc các chứng từ phát sinh bên Có  của 
tài khoản 1122 theo ngân hàng N5H001: ngân hàng đầu tư -> chọn ô tương ứng với tài 
khoản Có gõ 112 và NH01 tại ô tương ứng với cột Mã Có  -> gõ Enter, kết quả sẽ 
xuất hiện theo đúng yêu cầu đưa vào. 

Với kết quả này bạn có thể kết xuất ra Excel, hoặc  ghi nhận để kiểm tra, kiểm 
soát số liệu khi  cần thiết.   

Tuỳ theo  mục đích và yêu cầu mà bạn vấn tin dữ liệu theo tiêu chí đưa vào.  
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XI. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG 

Chương trình gồm các chức năng quản lý hệ thống sau:  
 + Quản lý Người sử dụng chương trình. 
  + Quản lý Phân quyền cho người sử dụng trên các phần hành chương trình. 
 + Cấp và thu hồi quyền sử dụng cũng như USER đăng nhập vào chương trình. 
 + Quản lý Thông tin người sử dụng đang sử dụng chương trình. 

1. Quản trị Người sử dụng: 
Để đăng nhập vào chương trình, người sử dụng phải có mã số được cung cấp bởi người 

quản trị hệ thống. Chương trình cho phép Thêm, sửa và xóa người sử dụng, theo giao diện 
sau:  

 
   Thao tác thêm mới và hiệu chỉnh sẽ được thực hiện trên cửa sổ sau, bao gồm thông tin 
về người sử dụng về ID, tên gọi, mật khẩu. 
 Người sử dụng chỉ được phép thay đổi mật khẩu, còn các thông tin khác do quản trị hệ 
thống cấp. 
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2. Thông tin nhân viên:  

Chức năng cho phép phân quyền người sử 
dụng được chức năng nào trên chương trình.  
Chọn Người sử dụng -> Chọn chức năng 
Sửa, sau đó hiệu chỉnh thông tin về người sử 
dụng. 

3. Phân quyền làm việc:  
Cho phép phân quyền người sử dụng được 
chức năng nào trên chương trình.  Chọn 
Người sử dụng -> Chọn chức năng phân 
quyền, sau đó chọn các phần hành mà người 
sử dụng này có quyền truy xuất->  Cuối cùng chọn lưu hoặc bỏ qua. 

 
 
 
- Quyền Xem: Cho phép xem thông tin chứng từ  
- Quyền Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ  
- Quyền Sửa: Cho phép hiệu chỉnh chứng từ  
- Quyền Xóa: Cho phép xóa chứng từ  
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CHƯƠNG 4: SAO LƯU DỮ LIỆU, XÓA DỮ LIỆU THỪA, CÀI 
ĐẶT FONT CHỮ 

I. SAO LƯU DỮ LIỆU:  
 
Dữ liệu kế toán là nơi chứa toàn bộ số liệu kế toán của đơn vị. Do vậy việc bảo quản dữ liệu 

là một vấn đề rất quan trọng. 
Nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cho hệ thống, việc sao lưu dữ liệu định kỳ là việc làm hằng 

ngày rất cần thiết cho nhân viên thao tác trên chương trình.  
Thao tác sao lưu sẽ tạo ra một bộ dữ 

liệu của hệ thống cho phép làm giảm tối 
thiểu hậu quả khi có sự cố. 

Dữ liệu sao lưu cần để vị trí an toàn: 
Ổ cứng, USB, CD, Ổ đĩa, … khác với 
nơi chứa dữ liệu của chương trình… 

Thông thường việc sao lưu dữ liệu đã 
được chương trình tự động thực hiện 
hằng ngày cho user nào đóng chương 
trình cuối cùng. 

File dữ liệu được sao lưu theo ngày 
và giờ sao lưu. 

Người sử dụng có thể vào sao lưu khi 
cần thiết Vào Menu Hệ thống -> Sao 
lưu và phục hồi dữ liệu màn hình sau xuất hiện:  

 
 
Đường dẫn Winrar: Đường dẫn chứa chương trình winrar. 
Đường dẫn dữ liệu: Đường dẫn chứa dữ liệu của chương trình. 
Đường dẫn sao lưu: Đường dẫn chứa dữ liệu sao lưu. 
Định dạng kết quả: File dữ liệu sao lưu. 
Nhấn nút <<Thực hiện>> để sao lưu, <<Thoát>> để bỏ qua sao lưu. 
 

II. XÓA DỮ LIỆU THỪA:  
 
Sau khi sử dụng chương trình một thời gian thì 

người sử dụng có thể sử dụng thao tác này để xóa 
dữ liệu thừa. 

 
Vào Menu Hệ thống -> Xóa dữ liệu thừa, 

màn hình sau xuất hiện:  
 

Nhấn nút <<Thực hiện>> để xóa, 
<<Thoát>> để bỏ qua sao lưu. 

 
III. CÀI ĐẶT FONT CHỮ:  
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Khi mở chương trình lên bạn thấy font chữ không đúng tiếng việt thì bạn vào phần hành 

này đẩ cài  font chữ. 
 

Cách 1: Vào Menu Hệ thống -> Cài đặt font chữ, màn hình sau xuất hiện:  

 
Nhấn nút <<Install>> để sao lưu, <<Cancel>> để bỏ qua sao lưu.Khi kết thúc Install 

chương trình chưa hiển thị tiếng việt thì người sử dụng khởi động máy -> mở chương trình. 
 
Cách 2:  Vào thư mục chương trình click chuột phải vào file <<VN.Fon>> nhấn tab 
<<Install>> để cài đặt Font. Chạy file <<Setfont.exe>> để thiết lập font cho chương trình, 
chạy lại chương trình.  


