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THƯ NGỎ! 

Quý khách hàng thân mến! 

Trước tiên, Công ty Cổ phần Công nghệ - Dịch vụ - Thương mại ANA xin được gửi tới Quý khách 

hàng lời Chúc mừng năm mới 2017, Chúc Quý đơn vị một năm mới thành công, an khang – thịnh vượng, 

vạn sự như ý. 

ANA là doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực tư 

vấn giải pháp công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ, 

cung cấp và phân phối các loại phần mềm quản trị nhằm 

tăng cường công tác quản lý kinh tế, tài chính kế toán cho 

các đơn vị Hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp và các 

tổ chức kinh tế xã hội. Với hơn 13 năm kinh nghiệm và 

phát triển, ANA tự hào với hệ thống sản phẩm phong phú 

và đa dạng: phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp, 

Kế toán Dự án, Kế toán Chủ đầu tư, Kế toán doanh 

nghiệp và các phần mềm quản lý khác: Quản lý Bệnh 

viện, Quản lý nhân sự, Quản lý Tiền lương. Quản lý 

Bán hàng;... 

Nhân đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng chương trình phần mềm Giải pháp 

quản lý tiền lương E – Salary 2.0, sản phẩm đang được rất nhiều doanh nghiệp và các tổ chức kinh 

tế, xã hội tin tưởng sử dụng. 

Chúng tôi hy vọng rằng với kiến thức chuyên môn nghiệp vụ sâu sắc và kinh nghiệm thực tiễn trong 

lĩnh vực Tài chính - kế toán - Công nghệ thông tin, chúng tôi sẽ mang lại cho Quý đơn vị những dịch vụ 

tốt nhất với chất lượng cao nhất và chi phí hợp lý nhất. 

Xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng và mong sớm nhận được thông tin từ phía Quý đơn vị. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Kính thư, 

 

 

 

 

NGUYỄN KIM CHUNG 

Trưởng phòng Kinh doanh - Dự án 
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1) Cơ cấu tổ chức 

 

2) Nhân sự 

 

Tổng số nhân viên: 35 nhân viên 

Tuổi trung bình: 29,5 tuổi 

Tỷ lệ Nam/nữ: 55%/45% 

Trình độ 

 

- Trên đại học: 3 thạc sỹ 

- Đại học, cử nhân: 12 kỹ sư tin học, 16 cử nhân kinh tế 

- Cao đẳng kĩ thuật: 4 người. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với đội ngũ nhân viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh  

vực phần mềm tài chính – kế toán, ANA cam kết mang đến cho khách hàng 

dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp nhất, chất lượng cao nhất. 

ANA – TẬN TÂM PHỤC VỤ! 

Tăng trưởng nhân sự 

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ cao, dịch vụ chuyên 

nghiệp, ANA luôn chú trọng thực hiện các chính sách ưu đãi nhằm tạo ra môi 

trường làm  việc thân thiện, chuyên nghiệp và thuận lợi nhất cho người lao động. 

Thông qua đó nhân sự của công ty luôn tăng trưởng đều qua các năm và ngày 

càng đạt được sự ổn định cả về lượng và chất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống phần mềm ANA được xây dựng trên cơ sở nền tảng công 

nghệ hiện đại nhất hiện nay: 

 Sử dụng Ngôn ngữ lập trình: Microsoft Visual Basic. NET 2008, 

C#, ASP.NET, Ajax 

 Sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server 2005 

 Công cụ hỗ trợ giao diện: NetAdvantage for. NET 2009. 

 Giao diện: Web/Windows forms 

 Phân tích dữ liệu: OLAP, BI 

 Các báo cáo sử dụng công cụ Crystal Report 2008, Microsoft Excel  

 Sử dụng font Unicode - Bộ mã tiếng Việt tiêu chuẩn 

 Chương trình phần mềm được thiết kế theo kiến trúc 3 lớp. 

 



 

 

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM GIẢI PHÁP 

 QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG E – SALARY 2.0 

1. Tổng quan về phần mềm E – SALARY 2.0 

E – Salary 2.0 là sự lựa chọn tuyệt vời giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp giải 

quyết được triệt để những khó khăn trong công tác quản lý nhân sự tiền lương:   

 Giải quyết triệt để bài toán về chấm công: Quản lý thời gian làm thêm, quản 

lý chi tiết từng ca làm việc của từng công nhân, từng phòng ban,... Giúp cho 

doanh nghiệp tránh tình trạng tính công thiếu, sai cho người lao động.   

 Quản lý chi tiết thông tin nhân viên, tiến trình, lịch sử công tác. Từ đó xây 

dựng hệ thống thưởng, phạt chi tiết theo từng phòng ban, thời gian (tháng, 

quý, năm)… 

 Hệ thống tính toán bảng lương tự động, nhanh chóng. Phần mềm là sự kết 

hợp xuyên suốt,  đồng bộ hài hòa giữa các module chấm công – đánh giá – 

bảo hiểm, đảm bảo sự chính xác tuyệt đối trong quá trình quản lí nhân sự, 

tiền lương, thưởng và chế độ cho nhân viên.   

 

 

 



 

 

 Phần mềm có khả năng làm việc từ xa, thông qua internet. Giải pháp của  

E – Salary 2.0 hướng tới các mô hình doanh nghiệp theo hình thức công ty 

mẹ - công ty con, chi nhánh trên các vị trí địa lý khác nhau. Dữ liệu của toàn 

doanh nghiệp, tổ chức được triển khai, cất giữ tập trung tại một máy chủ 

duy nhất, giúp cho việc quản lí, khai thác được nhanh chóng và kịp thời. 

• Đảm bảo hệ thống nhất quán về xử lý nghiệp vụ từ đơn vị mẹ đến 

các đơn vị con. 

• Giúp cho việc tổng hợp và theo dõi thông tin quản trị được nhanh 

chóng, kịp thời, đảm bảo tính chính xác cao. 

• Quản trị trọn vẹn dòng luân chuyển thông tin giữa các bộ phận 

chức năng, giữa các đơn vị trong tổ chức. 

 Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng quản lí tài chính – kế toán – nhân sự 

khác, đặc biệt là giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP. 

 Tính mở và linh hoạt cho phép dễ dàng tùy biến các chức năng trong phần 

mềm: thay đổi giao diện, yêu cầu nghiệp vụ, các báo cáo đầu ra cho phù hợp 

với nhu cầu quản lí của từng tổ chức. 

 Hệ thống báo cáo đa dạng, chi tiết theo từng module chức năng trong phần 

mềm. 

 Phần mềm cho phép phân quyền chi tiết tời từng chức năng công việc cho 

từng phòng ban, từng người sử dụng nên có tính bảo mật và kiểm soát cao. 

 

2. Điểm nổi bật của E – Salary 2.0 

     E – Salary 2.0 là hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý nhân sự - tiền 

lương áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, mọi tổ chức kinh tế - xã hội ở các 

cấp độ khác nhau. Sản phẩm được phát triển nhằm tối đa hóa lợi ích của người sử 

dụng, với các tính năng nổi trội như: 

 E – Salary 2.0 thân thiện và dễ sử dụng. Giao diện phần mềm được thiết kế 

hoàn toàn bằng tiếng Việt, trình bày khoa học và đẹp mắt giúp người sử  

     dụng dễ dàng nắm bắt, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ sử dụng 



 

 

 E – Salary 2.0 cung cấp khả năng phân quyền trên hệ thống đến từng người 

sử dụng, đến từng chức năng và loại dữ liệu của hệ thống. Giải pháp bảo mật 

ở mức cao: 

• Người sử dụng chỉ được vào phần mềm bằng tài khoản và mật khẩu 

duy nhất được cung cấp. Lịch sử làm việc tự động lưu lại tất cả những 

hoạt động của tài khoản trong quá trình sử dụng, giúp dễ dàng tìm ra 

sai sót trong quá trình tìm kiếm và sử dụng.  

• Admin có khả năng phân quyền tới từng tài khoản người sử dụng theo 

từng chức năng trong phần mềm, giới hạn sử dụng dữ liệu, giới hạn số 

lượng báo cáo được phép xem và in… 

• Dữ liệu được nén và mã hóa trên đường truyền. Cuối mỗi ngày dữ  

liệu được tự động sao lưu, tránh việc mất dữ liệu khi máy chủ gặp vấn 

đề. 

• Chỉ có những máy trạm được cấp phép mới có quyền truy cập vào hệ 

thống dữ liệu, ngay cả khi có phần mềm, tên đăng nhập và mật khẩu 

của người sử dụng cũng không thể truy cập hệ thống từ các máy trạm 

không được cho phép. 

 Hợp nhất các báo cáo kế toán và báo cáo quản trị dễ dàng, nhanh chóng. 

 Giảm thiểu chi phí xây dựng hạ tầng 

CNTT, chi phí vận hành, nâng cao 

hiệu quả ứng dụng CNTT. 

 Công việc quản trị và vận hành hệ 

thống dễ dàng, thuận tiện, giảm thiểu 

chi phí vận hành, cung cấp thông tin 

tổng thể mọi lúc mọi nơi. 

 

 

 Người sử dụng có thể Customize các báo cáo, tùy biến các thông tin hiển thị 

trên báo cáo theo yêu cầu kết xuất. 



 

 

 Thiết lập các báo cáo kế toán, báo cáo quản trị dựa vào khai báo thông tin 

trên công cụ tích hợp có sẵn. 

 Thiết lập các báo cáo so sánh, phân tích qua các thời kì. 

 Phần mềm cho phép thiết lập các thông số ban đầu của báo cáo. 

 Cho phép người dùng chọn thông tin đầu vào đối với mỗi báo cáo ví dụ như: 

kỳ báo cáo, loại đối tượng cần xem… 

 Cho phép người sử dụng in ấn các báo cáo theo định dạng giấy yêu cầu, kết 

xuất các báo cáo ra dưới nhiều dạng file khác nhau, phù hợp với yêu cầu sử 

dụng (Report, Excel, Word….) 

 

3. Hệ thống tính năng trong phần mềm 

Các phân hệ chức năng chính trong E – Salary 2.0: 

- Phân hệ quản lí chấm công 

- Phân hệ quản lí tính lương, thưởng, thuế TNCN 

- Phân hệ quản lí bảo hiểm 

- Phân hệ báo cáo và tra cứu dữ liệu 

 

 

 

 



 

 

* Phân hệ Quản lí hồ sơ nhân sự:  

Tổng quan: 

- Giúp quản lí toàn diện thông tin của người lao động từ ngày vào công ty tới ngày 

kết thúc hợp đồng lao động. 

- Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho phép nhà quản lí theo dõi về tình trạng lao động, 

chế độ cho người lao động, phần mềm tự động đưa ra các cảnh báo đến hạn nâng 

lương, hết hạn hợp đồng… 

- Cung cấp nhiều tiện ích trong tìm kiếm hồ sơ, tìm kiếm thông tin người lao động 

một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính xác. 

 

 

Chức năng của phân hệ: 

- Thêm mới, sửa , xóa, cập nhật thông tin hồ sơ nhân viên. 

- Quản lí, tìm kiếm danh sách nhân viên hiện tại theo phòng ban, trạng thái, tình 

trạng hợp đồng. 

- Theo dõi, quản lí thông tin nhóm lương, bậc lương, số bảo hiểm, mã số thuế, số tài 

khoản ngân hàng, quá trình nâng lương, nâng bậc. 

Dữ liệu tuyển  
dụng Thử việc 

Dữ liệu nhân sự 

Khen thưởng  
kỷ luật 

Diễn biến  
lương 

Quá trình  
công tác 

Thông tin cá  
nhân 

Phép năm Bảo hiểm Đăng ký xin  
nghỉ ,  chế độ 

Dữ liệu chấm công Cảnh báo  
nhắc nhở 

Báo cáo 
Đạt 

Quản lý lưu trữ hồ  
sơ 

Đào tạo 

-  Thống kê nghỉ phép  
theo năm  

-  Báo cáo biểu đồ tình  
hình nhân sự 

------------ 

Import Excel 

Đánh giá xếp  
loại 

Nhập tay 



 

 

- Quản lí thay đổi chức vụ, các loại phụ cấp, lương kiêm nhiệm,… 

- Chức năng cảnh bảo: Hàng ngày phần mềm sẽ hiển thị màn hình cảnh báo danh 

sách những nhân viên hết hạn hợp đồng, nhân viên đến hạn được tăng lương, hoặc 

nhân viên có sinh nhật trong ngày… 

- Quản lí đăng kí các chế độ đặc biệt: làm thêm giờ, đăng kí nghỉ phép, ốm, thai 

sản, chế độ ưu tiên bà bầu, con nhỏ,... 

 

      

* Phân hệ quản lí chấm công 

Tổng quan 

- Giải quyết triệt để bài toán châm công phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, tổ 

chức. 

- Giúp quản lí chi tiết thời gian làm việc của từng nhân viên, tránh tình trạng tính 

sai công cho người lao động. Cho phép kết nối với các thiết bị chấm công đã được 

thiết lập để lấy dữ liệu vào ra hàng ngày của nhân viên, tính toán thời gian làm việc, 

làm thêm giờ, tăng ca,… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chức năng của phân hệ 

- Quản lí thiết bị máy chấm công, thiết lập các ca làm việc trong ngày, giờ làm việc, 

thời gian nghỉ giữa ca, thời gian được tính làm thêm giờ, cho phép phân ca chi tiết 

theo từng tổ, phòng ban. 

- Cho phép cập nhật thông tin người lao động xin nghỉ, lí do xin nghỉ, làm bù, làm 

thêm, thai sản, khai báo ngày lễ, tết, kỉ niệm hàng năm theo chế độ… 

- Quản lí đi muộn về sớm, vi phạm chính sách và luật của công ty. 

- Tính toán tổng công làm việc, làm thêm giờ trong tháng. 

             

 

- 
 Đăng ký nghỉ 

- 
 Đăng ký chế độ 

- Báo cáo chấm  
công tháng 
- Báo cáo danh sách  
ăn ca 
………… ... 

Quản lý chấm công 

Khai báo ca  
làm việc 

Máy chấm công Báo cáo 
Quản lý thời gian vào ra 

Dữ liệu nhân sự 

Kế hoạch ca Theo dõi ca Bù giờ hành  
chính 

Điều chỉnh loại  
ngày Điều chỉnh  

tăng ca 

Diễn biến quân  
số 

Bảng chấm  
công tháng 

Dữ liệu tiền lương 



 

 

* Phân hệ Quản lí tiền lương 

Tổng quan:                  

                                                                                      

- Tính toán chi tiết các loại lương trong danh mục như: lương theo ca, lương sản 

phẩm, lương làm thêm giờ, phụ cấp, thưởng…             

- Phần mềm cung cấp các chức năng tiện ích: làm lệnh chuyển khoản qua ngân 

hàng, gửi phiếu lương qua email… 

      

 

 

 

Dữ liệu nhân sự 

Các khoản  
phụ cấp 

Bảng đánh  
giá xếp loại 

Bảng chấm  
công tháng 

Khen  
thưởng ,  kỷ  

luật 

Diễn biến  
lương 

Giảm trừ gia  
cảnh 

Dữ liệu chấm  
công Dữ liệu đánh giá  

Phiếu lương Thuế thu  
nhập cá nhân 

Công sản  
phẩm 

Các khoản  
giảm trừ 

Bảng lương  
chuyển  

Bảng lương tổng hợp  

KPI 

MBO 

Dữ liệu bảo hiểm 

BHYT 

BHXH 

- Cho phép người sử dụng tự định 

nghĩa các tham số, tự thiết lập công 

thức tính toán, nhập các hệ số, mức 

lương, mức thưởng,…theo quy định 

mới nhất của Chính phủ. Do đó 

người sử dụng quyền chủ động hoàn 

toàn trong quá trình sử dụng. 

 



 

 

Chức năng của phân hệ: 

- Cập nhật và quản lí các loại công theo tháng: công thời gian, công ngày lễ, công 

thêm giờ, công nghỉ phép,… 

- Tính lương theo nhiều cách khác nhau: 

     + Tính lương theo các loại công, thời gian 

     + Tính lương theo sản lượng sản phẩm 

     + Tính lương và phân bổ theo quỹ lương 

     + Tính lương theo hệ số 

   ….. 

- Tự thiết lập công thức tính lương theo các trường, các hệ số.... 

- Khai báo và tính các loại phụ cấp. 

- Khai báo và tính các loại giảm trừ. 

- Kết nối với các phân hệ khác như Phân hệ chấm công (tính công làm việc, công 

làm thêm giờ, công nghỉ theo chế độ, công đi học tập…), Phân hệ quản lí bảo hiểm 

(quản lí trích nộp bảo hiểm), Phân hệ tính thuế thu nhập cá nhân (khai báo mức 

đóng và tỉ lệ thuế TNCN theo ngày hiệu lực…) 

- Hệ thống báo cáo: Phiếu lương tháng của từng nhân viên. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

* Phân hệ Quản lí bảo hiểm 

Tổng quan: 

- Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho người làm  

bảo hiểm quản lí từng đợt phát sinh tăng, 

giảm bảo hiểm của doanh nghiệp. 

- Tổng hợp chi tiết mức đóng bảo hiểm 

của người lao động. Mức lương đóng, hệ 

số đóng, tỉ lệ doanh nghiệp đóng, người 

lao động đóng…. 

- Cập nhật nhanh chóng theo các mẫu khai báo bảo hiểm mới nhất của nhà nước. 

Chức năng của phân hệ: 

- Cập nhật thông tin phát sinh tăng/giảm bảo hiểm theo mẫu của BHXH. 

- Cập nhật thông tin điều chỉnh như tăng lương, nâng bậc… 

- In tờ khai cho người lao động tham gia. 

 

 

 

Quản lý  
thông tin BH 

Quản lý đăng  
ký chế độ  
bảo hiểm  

Đợt kê thanh  
toán chế độ  

Bảng tổng  
hợp mức  
đóng BH 

Bảng kê khai  
chi tiết BH  
theo đợt 

Tạo đợt kê  
khai BH 

Khai báo  
BHXH 

Dữ liệu nhân sự 

Danh sách đủ  
đk nâng bậc 

-  Mức lương đóng  
BH  
-  Hệ số đóng BH 
- Công ty đóng BH 
-  NLĐ đóng BH 
--------------- 



 

 

* Phân hệ báo cáo và quản lí dữ liệu 

E – Salary 2.0 được thiết kế theo hệ thống mở cho phép người sử dụng tự 

sửa đổi, bổ sung nội dung bảng biểu, công thức tính cho phù hợp với các mẫu báo 

cáo, các quy định hiện hành của Bộ tài chính. Mặt khác còn cho phép người sử 

dụng tùy biến sửa các mẫu biểu như co dãn cột, dòng, đặt lại font chữ, kích thước 

chữ… 

Đặc biệt chương trình có chức năng chuyển các số liệu và báo cáo tài chính 

ra Excel với khuôn dạng (format) thiết lập trước hoặc kết xuất dưới những định 

dạng thông dụng như Word, Excel, PDF…. tùy theo nhu cầu của người sử dụng. 

Các báo cáo tổng hợp được tổng hợp, thu thập thông tin theo nhiều lựa chọn 

khác nhau: theo phòng, theo chức vụ, theo tưng nhân viên, theo khoảng thời gian từ 

ngày … đến ngày …, tháng, quý, năm… đa dạng và phù hợp theo yêu cầu của 

người sử dụng.  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

* Báo cáo Lương: 

- Bảng lương, thưởng chi tiết BIÊN CHẾ 

- Bảng lương, thưởng chi tiết HỢP ĐỒNG DÀI HẠN 

- Bảng lương, thưởng chi tiết HỢP ĐỒNG NGẮN HẠN 

- Bảng lương, thưởng chi tiết HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC 

- Bảng lương NGÂN HÀNG 

- Bảng tạm ứng lương 

- Bảng kê chứng từ thanh toán 

- Bảng kê chứng từ thanh toán Bảo hiểm 

- Bảng tổng hợp mức đóng Bảo hiểm 

- Bảng trích lập Quỹ công đoàn 

 * Báo cáo Thuế: 

- Bảng kê tính thuế TNCN 

- Bảng kê tính thuế TNCN đối tượng vãng lai 

- Bảng kê thu nhập không chịu thuế 

Và nhiều những báo cáo khác theo yêu cần quản trị riêng của từng đơn vị… 

* Tra cứu và quản lí dữ liệu: 

E – Salary 2.0 cung cấp cho đơn vị sử dụng hệ thống tra cứu và tìm kiếm 

chứng từ mạnh mẽ, nhanh chóng và chính xác tuyệt đối. Phân hệ tra cứu được thiết 

kế với những chức năng tương tự như trong Excel, tạo cảm giác quen thuộc trong 

quá trình tìm kiếm cho người sử dụng.  

Phần mềm cho phép người sử dụng tìm kiếm dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác 

nhau, phù hợp với nhu cầu quản lí: Mã cán bộ, Tên cán bộ, Chức danh, Mã phòng, 

Tên Phòng, Chức vụ, Loại thu nhập, Ngày chứng từ….. 

 Ngoài ra phần mềm tự động lưu giữ lại nhật kí hoạt động mỗi lần đăng nhập 

và sử dụng phần mềm, dựa vào đó người sử dụng dễ dàng truy soát được lỗi sai của 

mình trong quá trình thao tác và sửa lại. 

 

 



 

 

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI: 

 

- Việm kiểm sát nhân dân tối cao       

 

 

- Bệnh viện huyết học  

 

 

 

- Bệnh viện Trung ương Huế  

 

 

 

- Binh đoàn 15 

 

 

 

- Bệnh viện đại học Y        

 

 

 

- Viện kiểm sát Hà Nội  

 

 

 

- Cục quản lí Dược 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Công ty cổ phần VIMECO 

 

 

 

- Học viện Báo chỉ tuyển truyền  

 

 

- Cục điều tra  

 

- Viện cấp cao 

 

Và hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp lớn nhỏ khác đang tin tưởng và sử dụng  

E – Salary 2.0 mỗi ngày trên khắp toàn quốc… 

 

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

* Thời gian bảo hành và bảo trì: 

 ANA Business Software cam kết bảo hành và bảo trì miễn phí hệ thống trong 

12 tháng kể từ ngày hai bên kí kết bản nghiệm thu chương trình. 

* Nội dung bảo hành: 

 Tất cả khách hàng đã và đang sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ANA đều 

được hưởng chế đọ bảo hành và bảo trì đúng như cam kết: 

 - Đảm bảo hệ thống chương trình tại các điểm triển khai hoạt động liên tục, 

giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trong giờ làm việc. 

 - Chỉnh sửa lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. 

 - Cập nhật lại các thay đổi mẫu biểu báo cáo của Bộ tài chính liên quan đến 

hệ thống. 

 - Cài đặt lại chương trình trong trường hợp máy của khách hàng xảy ra sự cố 

do hỏng phần cứng, virus, chuyển đổi máy sử dụng. Trong trường hợp khách hàng  

 

 



 

 

có nhu cầu cài thêm cài thêm chương trình vào máy mới, ANA sẽ thu phí cài đặt. 

* Phương thức bảo hành: 

 Trong giờ hành chính, sau khi nhận được thông báo của quý đơn vị về phần 

mềm, trong vòng 4 giờ đồng hồ, ANA cam kết sẽ tiến hành khắc phục, giải đáp thắc 

mắc theo một trong những phương thức sau đây: 

 - Hướng dẫn người sử dụng sửa lỗi chương trình qua điện thoại, fax, email… 

 - Gửi phần sửa chương trình theo đĩa mềm hoặc Email tới quý đơn vị. 

 - Trực tiếp đến và sửa lỗi của chương trình tại văn phòng của đơn vị. 

 - Bảo hành trực tiếp qua Internet thông qua các chương trình điều khiển từ xa 

như Teamviewer, Ultraviewer hoặc Logmein… 

* Hỗ trợ sử dụng: 

 Đường dây nóng 047.303.8880/81 hoạt động liên tục trong giờ làm việc, 

ANA cam kết giải đáp nhanh chóng, chính xác nhất mọi khúc mắc của Quý đơn vị 

trong quá trình sử dụng thông qua điện thoại, email và các công cụ hỗ trợ điều 

khiển từ xa qua Internet. 

  

 Với tôn chỉ Tận tâm phục vụ!, chúng tôi rất vui lòng khi được cung cấp dịch 

vụ tới quý khách hàng và dành sự quan tâm, chú ý đặc biệt tới từng nhu cầu nhỏ 

nhất  của quý đơn vị để có được sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Sự hài lòng của 

khách hàng là phần thưởng tuyệt vời nhất đối với ANA Business Software, và cũng 

là lí do để chúng tôi tạo ra sự khác biệt và phát triển. 

 

 Xin chân thành cảm ơn! 

Kính thư, 

 

 

 

NGUYỄN KIM CHUNG 

Trưởng phòng Kinh doanh - Dự án 


