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Phần mềm quản lý tài sản
TỔNG QUAN

Thất thoát tài sản, trang 
thiết bị?

Quên tính khấu hao, phân bổ 
chi phí hoặc tốn quá nhiều 
thời gian cho công việc này?

01

Khả năng sẵn sàng hoạt 
động của tài sản, trang thiết 
bị không ổn định?

Lúc cần sử dụng tìm mãi 
không ra?

Số liệu kiểm kê không chính 
xác?

VẤN ĐỀ CỦA 
BẠN LÀ GÌ?
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TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN SINNOVA-EAM?

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN 
SINNOVA-EAM GIÚP DOANH NGHIỆP 
GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN 
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN 
& TRANG THIẾT BỊ.

Tập trung: Tài sản của bạn có thể ở mọi nơi nhưng thông tin, hồ sơ, nhật ký về tài sản tập 
trung trên 01 hệ thống duy nhất.

Phần mềm hoạt động trên nền tảng cloud, chạy online mọi lúc mọi nơi, đa dạng thiết bị.

Một giải pháp hoàn chỉnh giúp bạn theo sát tài sản của mình từ khâu mua sắm tài sản tới 
quản lý và sử dụng.

Giao diện đẹp, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.

Đúng cách: Quản lý tài sản đúng cách; Sử dụng đúng cách; Bảo trì đúng cách,... Chúng tôi 
giúp Bạn tiếp kiệm chi phí đúng cách.

Hỗ trợ tích hợp các thiết bị in tem nhãn, kiểm kê trong Quản lý tài sản.

Bạn dễ dàng nâng cấp chuyển đổi sang ứng dụng ERP khi sẵn sàng.
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Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, tận tâm vì khách hàng.10

Nâng cao hiệu suất quản lý và tối ưu hóa vòng đời tài sản.06

Ứng dụng di động thông minh giúp tra cứu thông tin và kiểm kê tài sản trở nên đơn giản.07
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QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

02

02
TÍNH NĂNG 

QUẢN TRỊ

Đảm bảo linh hoạt và bảo mật với đa dạng các tính năng quản trị: Quản 
lý nhóm người sử dụng (nhóm quyền); Quản lý người sử dụng; Quản lý 
dịch vụ; Tùy chỉnh báo cáo; Quản lý sinh mã số; Khóa sổ dữ liệu; Quản lý 
truy cập người dùng; Chặn IP người dùng,...

CẤU HÌNH
01 Phần mềm SINNOVA-EAM cho phép người dùng thiết lập thông tin cấu 

hình, giao diện, công ty, địa bàn/vị trí, phòng ban, bộ phận,... tùy biến 
linh động theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.
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Mua sắm 
tài sản

Quản lý nhập kho 
tài sản

Quản lý sử dụng 
tài sản

1

CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢQUY TRÌNH 
QUẢN LÝ TÀI SẢN

03
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Hóa đơn muaNhận hàngĐơn mua hàng

Quản lý thông tin đơn mua hàng 
chi tiết theo thông tin đối tác, sản 
phẩm,...
Hỗ trợ tạo nhanh đơn mua hàng 
từ thông tin trên yêu cầu mua 
hàng hoặc chào giá.
Cho phép đánh giá nhà cung cấp 
dựa theo tiến độ cung ứng đơn 
hàng.

Quản lý và kiểm soát quá trình 
nhận hàng.
Lưu trữ thông tin, nhập kho tài 
sản, vật tư, hàng hóa mua về.

Quản lý hóa đơn mua với đầy đủ 
thông tin nhà cung cấp, thông tin 
giao nhận, thông tin sản phẩm,…
Hỗ trợ tạo nhanh hóa đơn mua 
từ thông tin trên đơn mua hàng 
hoặc phiếu nhận hàng.

03 04 05

MUA SẮM 
TÀI SẢN
SINNOVA-EAM quản lý khép kín 
quy trình mua sắm tài sản, trang 
thiết bị trong 5 bước

3.1

Thu thập chào giáYêu cầu mua hàng

Tạo lập và quản lý các yêu cầu 
mua sắm tài sản, trang thiết bị từ 
các phòng ban với đầy đủ thông 
tin như chủng loại, số lượng,...
Hỗ trợ tác nghiệp (Công việc, 
Lịch, Tài liệu,...) gắn chi tiết theo 
từng yêu cầu.

Quản lý thông tin chào giá từ 
nhiều nhà cung cấp khác nhau 
với đầy đủ các thông tin đối tác, 
mức giá, sản phẩm,…
Hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp.

01 02
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Chính xác Linh hoạtKhoa học

Quản lý vật tư, hàng hóa,... lưu 
kho một cách khoa học bằng 
hệ thống mã vạch.

Theo dõi chặt chẽ tình trạng 
nhập kho, xuất kho, chuyển 
kho của vật tư, hàng hóa,... 
theo hệ thống chứng từ để 
phục vụ công tác quản lý.

Cung cấp mẫu biểu, báo cáo 
phục vụ kịp thời công tác quản 
lý kho.

01 02 03

QUẢN LÝ KHO 
TÀI SẢN

3.2
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THẺ TÀI SẢN

Tạo dựng mối liên kết rõ ràng trong việc chịu trách nhiệm về tài sản giữa nhà 
cung cấp, người sử dụng và bộ phận bảo trì. 

04
Tích hợp thiết bị in tem nhãn hỗ trợ nhiều loại barcode: QR Code, Code 
13, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, code 39, UPC-E,...

03
Phần mềm cho phép bạn theo dõi tổng quan lịch sử quá trình sử dụng, chi tiết 
quản lý của từng tài sản: Khấu hao, Cấp phát, Điều chuyển, Sửa chữa, Kiểm kê, 
Thanh lý,....

05
Thiết lập mã tài sản khoa học theo cấu trúc: Mã tổ chức - Loại tài sản - Nhóm tài 
sản - Nhảy số tự động

Quản lý các thông tin chi tiết: Thông tin Tài sản, Thông tin Định kỳ, Thông số 
Kỹ thuật, Thông tin Sử dụng, Bảo hành. Cho phép người dùng tạo nhanh hàng 
nghìn tài sản khác nhau từ file excel.

01

02

QUẢN LÝ SỬ DỤNG 
TÀI SẢN

3.3
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QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN

Theo dõi, quản lý lịch sử quá trình biến động (tăng/giảm) của tài sản về Giá trị, Thời gian 
khấu hao.
Tự động cập nhật kịp thời lên thông tin tài sản.
Cho phép dễ dàng hạch toán liên quan đến điều chỉnh tài sản.

SINNOVA-EAM quản lý thông tin khấu hao tài sản: Cho phép phân bổ khấu hao cho 
nhiều đối tượng (phòng ban, tổ chức khác).
Hỗ trợ tự động tính, phân bổ, hạch toán khấu hao (nội bộ hoặc liên tổ chức) theo thông 
tin cập nhật mới nhất của tài sản.
Hỗ trợ phương pháp khấu hao theo đường thẳng hoặc số dư giảm dần.

KHẤU HAO

ĐIỀU CHỈNH

ĐIỀU CHUYỂN
Cho phép thực hiện điều chuyển tài sản giữa các tổ chức: Thông tin tài sản; Thông tin 
thực hiện điều chuyển (tổ chức, phòng ban, nhân viên); Thông tin nhận điều chuyển (tổ 
chức, phòng ban, nhân viên).
Hỗ trợ hạch toán giảm tài sản tại tổ chức thực hiện điều chuyển: Hệ thống tự động hạch 
toán tăng tài sản tương ứng tại tổ chức nhận tài sản sau khi điều chuyển.
Tự động ngừng trích khấu hao/phân bổ chi phí của tài sản tại tổ chức thực hiện điều 
chuyển.
Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) điều chuyển tài sản.

Theo dõi thông tin cấp phát/thu hồi sử dụng tài sản trong nội bộ tổ chức: Thông tin tài 
sản; Thông tin đối tượng nhận tài sản (phòng ban, nhân viên,...); Trạng thái tài sản,...
Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) cấp phát/thu hồi tài sản.

CẤP PHÁT
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QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN

Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) kiểm kê tài sản: Theo nhóm tài sản, loại tài sản, phòng ban, 
bộ phận, khu vực/vị trí.
Hỗ trợ kiểm kê nhập tay từng tài sản.
Hỗ trợ ứng dụng mobile (Android/iOS) kiểm kê và tra cứu thông tin.
Cung cấp mẫu biểu, báo cáo theo dõi tình hình kiểm kê liên quan đến tài sản.

Quản lý thông tin thanh lý/nhượng bán tài sản: Hội đồng, chi phí,...
Hỗ trợ tự động hạch toán giảm tài sản sau khi thanh lý/nhượng bán tài sản.
Cung cấp mẫu biểu, báo cáo liên quan đến thanh lý tài sản.

Tự động lập lịch (kế hoạch) bảo trì, kiểm định, mua bảo hiểm định kỳ cho tài sản.
Theo dõi, ghi chép và quản lý các thông tin, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, thông tin bảo 
hiểm, thời gian,... liên quan đến tài sản.
Cung cấp mẫu biểu, báo cáo theo dõi tình hình sửa chữa, kiểm định, mua bảo hiểm liên 
quan đến tài sản.

KIỂM KÊ

SỬA CHỮA, KIỂM ĐỊNH, BẢO HIỂM

THANH LÝ
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SẢN PHẨM & 
ĐỐI TÁC

QUẢN LÝ SẢN PHẨM QUẢN LÝ ĐỐI TÁC

Quản lý chi tiết các thông tin sản phẩm, dịch 
vụ, vật tư,… của doanh nghiệp với các tiêu chí 
phân loại đa dạng như nhóm, loại, tiêu chuẩn, 
màu sắc, phí dịch vụ, kho, kệ, đơn vị tính,... Hỗ 
trợ quản lý bằng barcode, đảm bảo sự chính 
xác và tin cậy.

Quản lý và lưu trữ thông tin về các Đối tác trên 
cùng một hệ thống (bao gồm Khách hàng, Nhà 
cung cấp, Đơn vị bảo hành, Sửa chữa,...). Phân 
quyền người phụ trách, người phối hợp đến 
từng đối tác.

ĐƠN GIẢN - LINH HOẠT - CHÍNH XÁC 

04
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HỆ THỐNG BÁO CÁO ĐA DẠNG VÀ LINH HOẠT 
VỚI NHỮNG PHÂN TÍCH ĐA CHIỀU

BÁO CÁO

Danh sách tài sản nhóm theo nhiều tiêu chí: Hiện trạng, Nhà cung cấp, Nhóm 
tài sản, Loại tài sản, Địa bàn, Phòng ban, Kho.
Danh sách tài sản theo Thông tin bảo hành, Chỉ tiêu khấu hao, Thông tin định 
kỳ, Số hiệu, Thông số kỹ thuật...
Bảng tính khấu hao tài sản: Nhóm theo loại, nhóm tài sản.
Nhật ký sử dụng tài sản: Bảo hành, Bảo hiểm, Bảo trì, Kiểm định, Kiểm kê, Sửa 
chữa, Cấp phát.
Sổ theo dõi tài sản: Kiểm kê, Kiểm định, Bảo hiểm

Tích hợp Pivot giúp phân tích tài sản theo nhiều tiêu chí: Nhóm, Loại, Hiện 
trạng, Xuất xứ, Phòng ban...

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP

PHÂN TÍCH

01

02

05
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06

TÍCH HỢP

Thiết bị/App kiểm kê Máy in nhãn Loại nhãn
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PHẦN MỀM 
QUẢN LÝ TÀI SẢN
SINNOVA-EAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SINNOVASOFT

Trụ sở
Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, 

Cầu Giấy, Hà Nội
T: +84 24 3200 8740

E: info@sinnovasoft.com

Trung tâm R&D
Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, 
Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
T: +84 24 3200 8740 
F: +84 24 3200 8741

Kinh doanh
Hotline: +84 98 3991 138
E: sales@sinnovasoft.com

Dịch vụ khách hàng
Hotline: +84 98 3991 148
E: support@sinnovasoft.com

Website: www.sinnovasoft.com

InnOVATE THE WAY


