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Phần mềm
kế toán chuyên nghiệp

GAMA.SMB®



Báo cáo quản trị (Phân tích lãi lỗ theo ngành hàng, theo 
công trình, phân tích chi phí theo yếu tố, …).
Báo cáo kế toán đúng với chuẩn mực kế toán Việt Nam 
hiện hành (Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, sổ 
tổng hợp tài khoản, …).
Sổ kế toán đặc biệt (Sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, báo cáo 
nhập xuất tồn kho, báo cáo công nợ, …).
Báo cáo thuế (Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra).
Báo cáo tài chính (Cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, 
lưu chuyển tiền tệ).

Kế toán vốn bằng tiền (Lập phiếu thu, phiếu chi; lập phiếu thu, chi qua ngân hàng).
Kế toán mua hàng (Lập phiếu mua hàng, mua hàng trả lại, chi phí mua hàng).
Kế toán bán hàng (Lập phiếu bán hàng, bán hàng trả lại).
Kế toán tồn kho (Nhập kho, xuất kho, vận chuyển kho, kiểm kê, điều chỉnh tồn kho, tính giá vốn xuất 
kho).
Kế toán Tài sản cố định (Khai báo danh mục, phân bổ khấu hao, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ…).
Kế toán tổng hợp (Hạch toán bút toán tổng hợp, phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhận trước, 
chênh lệch tỷ giá, kết chuyển cuối kỳ).

Với sự am tường sâu sắc về lĩnh vực kế toán
doanh nghiệp vừa và nhỏ, cộng với đội ngũ 
lành nghề giỏi về công nghệ, với kinh nghiệm
nhiều năm trong lĩnh vực phần mềm kế toán,
công ty Omega đã cho ra đời sản phẩm Phần mềm
Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® nhằm mục đích
tin học hóa nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp.

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM
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PHẦN MỀM LÀM ĐƯỢC GÌ?

PHẦN MỀM CÓ NHỮNG CHỨC NĂNG GÌ?

Khai báo danh mục loại mặt hàng, kho hàng, ĐVT.
Khai báo khách hàng, nhà cung cấp…
Danh mục tài khoản.
Danh mục loại chứng từ.
Danh mục khác (Loại hóa đơn, nhóm thuế, người dùng,
tài khoản ngân hàng).
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CẦN KHAI BÁO NHỮNG GÌ?
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Khách hàng sử dụng phần mềm kế 
toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® 
là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
đáp ứng nhiều người dùng. Phù 
hợp với các loại hình thương mại, 
dịch vụ và xây lắp.

Dễ sử dụng

Ổn định

Xử lý số liệu nhanh

Hỗ trợ 24/24

Báo cáo chuẩn và đầy đủ

Tích hợp với HĐĐT Bkav, Viettel

Các báo cáo được thiết kế chuẩn, đúng 
theo quy định của cơ quan nhà nước. Các 
màn hình nhập liệu được thiết kế thân 
thiện, có nhiều mặc định dữ liệu, người 
không chuyên kế toán có thể sử dụng 
phần mềm GAMA.SMB® để làm kế toán.

PHẦN MỀM CHUẨN

Đội ngũ tư vấn hỗ trợ GAMA.SMB® có 
chuyên môn tốt, tận tình hướng dẫn và hỗ 
trợ nghiệp vụ. Khách hàng sẽ nhận được 
dịch vụ là một buổi đào tạo miễn phí tận 
nơi và đào tạo hỗ trợ miễn phí qua inter-
net, điện thoại.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNGĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

www.omega.com.vn - www.gama.com.vn

Cung cấp báo cáo quản trị, đầy đủ các tính năng 
của các nghiệp vụ kế toán, đơn giản dễ sử dụng. 
Font chữ Unicode, có thể xuất dữ liệu ra Excel 
mà giữ nguyên định dạng, có thể nhập dữ liệu từ 
Excel vào phần mềm theo định dạng sẵn.
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Màn hình nhập phiếu chi
Đầy đủ các ô nhập liệu, các phím tắt tiện nghi,
đơn giản dễ hiểu.

Màn hình nhập phiếu mua hàng
Có cả chi phí mua hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT,
phiếu nhập kho.

Màn hình nhập phiếu bán hàng
Đơn giản, dễ nhập liệu, mặc định TK Nợ, Có.

GAMA.SMB® cung cấp đầy đủ các báo cáo kế toán,
ngoài ra còn đáp ứng một số báo cáo quản trị

BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

BÁO CÁO CÔNG TRÌNH

TRỤ SỞ TP. HCM
Lầu 6, số 277A Nguyễn Văn Đậu,

F11, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel:  (+84-28) 3512 8448

Hotline: 0908 303 609
Email: info@omega.com.vn

CHI NHÁNH HÀ NỘI
ĐC: P507-8A Hoàng Ngọc Phách,
Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0908 303 609

CÔNG TY CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP OMEGA

MÀN HÌNH NHẬP LIỆUMÀN HÌNH NHẬP LIỆU MÀN HÌNH BÁO CÁOMÀN HÌNH BÁO CÁO

Hệ thống
Quản trị nhân sự

OMEGA.HRM

Hệ thống
Quản trị doanh nghiệp

OMEGA.ERP

Hệ thống
Quản lý đào tạo

OMEGA.EDU

Ngoài sản phẩm GAMA.SMB®

Phần mềm kế toán chuyên nghiệp,
chúng tôi còn có các sản phẩm:

CÁC SẢN PHẨM KHÁC


