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VỀ CÔNG TY 

Thành lập vào năm 2017, DIGITA là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và 

tư vấn quản trị hệ thống. Chúng tôi mang đến cho các bạn các giải pháp số hóa công tác Kế toán 

và Quản trị tại Doanh nghiệp: 

▪ Phần mềm kế toán 
▪ Phần mềm quản trị doanh nghiệp 
▪ Giải pháp hóa đơn điện tử 
▪ Chứng thư số cá nhân, doanh nghiệp 
▪ Tư vấn xây dựng và quản trị hệ thống 

 

 

Ý TƯỞNG KINH DOANH 

Với thời đại công nghệ thông tin phát triển không ngừng, các giải pháp công nghệ trong công 

tác Kế toán và Quản trị doanh nghiệp không còn mới, tuy nhiên Doanh nghiệp vẫn luôn phải loay 

hoay tìm ra giải pháp công nghệ nào phù hợp, mức phí hợp lý để áp dụng và luôn băn khoăn 

rằng liệu việc triển khai có mang lại hiệu quả như mong đợi hay không ? 

DIGITA với nguồn lực nhân sự có kinh nghiệm và nền tảng công nghệ hiện đại, chúng tôi tự tin 

giúp khách hàng giải quyết các vấn đề băn khoăn đó để có thể tập trung vào công việc kinh 

doanh của mình. 

 

 

MỤC TIÊU 

Mục tiêu chính của DIGITA hướng đến là hỗ trợ các đối tác của mình tiếp cận với các giải pháp 

công nghệ tiên tiến nhất, nhằm hỗ trợ cho công tác Kế toán và Quản trị của Công ty, hướng đến 

các giá trị cốt lõi cho Doanh nghiệp:  

▪ Ứng dụng công nghệ hiện đại; 

▪ Đơn giản, dễ sử dụng; 

▪ Tư vấn và hỗ trợ tận tâm; 

▪ Giá cả hợp lý; 

▪ Giá trị gia tăng cao. 
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ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ 

 

TÀI LÊ (Mr.) 
Giám đốc 

Là Thành viên sáng lập và Giám đốc điều hành DIGITA, có kinh nghiệm nhiều năm 

trong việc tư vấn và triển khai hệ thống quản trị cho các công ty hoạt động trong 

các lĩnh vực Dịch vụ tư vấn, Nhà hàng khách sạn, Thương mại điện tử, Bán lẻ phân 

phối… một số dự án tiêu biểu đã từng tham gia như: tư vấn xử lý hệ thống phần 

mềm quản trị cho Bestbuy Việt Nam; xây dựng hệ thống phần mềm quản trị tại 

nhà hàng Hoàng Yến, khách sạn resort The Cliff; xây dựng và quản lý hệ thống 

phần mềm quản trị tại Công ty Kiểm toán IFC… Đồng thời cũng là thành viên trong 

nhóm phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp Phoebus, LAVA kể từ năm 

2012. 

LINH TRIỆU (Ms.) 
Cố vấn 

Bà Linh hiện là cố vấn quản trị cho DIGITA, có kinh nghiệm nhiều năm làm Kiểm 

toán viên, Tư vấn tài chính, Tư vấn quản trị cho các Công ty, Tập đoàn hàng đầu 

ở Việt Nam, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Một số các dự án 

tiêu biểu đã từng tham gia như: tư vấn xây dựng hệ thống quản trị tài chính tại 

Công ty Nabati Việt Nam, tư vấn xây dựng hệ thống phần mềm quản trị tại nhà 

hàng Hoàng Yến… 

 

 

 

TÙNG NGÔ (Mr.) 
Cố vấn 

Ông Tùng hiện là là cố vấn kỹ thuật cho DIGITA, tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ Thông 

tin và có nhiều năm làm việc cho hãng phần mềm Oracle tại Nga. Ông là nhà phát 

triển và tác giả các sản phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp Phoebus, LAVA, 

đồng thời có kinh nghiệp cung cấp giải pháp cho các tập đoàn lớn hàng đầu ở 

Việt Nam trong các lĩnh vực Giáo dục, Dầu khí, Nhà hàng, Khách sạn, Bất động 

sản… 
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DỊCH VỤ CUNG CẤP 

I. PHẦN MỀM KẾ TOÁN 

 
DIGITA hiện là đối tác cung cấp, triển khai và tư vấn các sản phẩm phần mềm kế toán, với lợi thế am hiểu về sản phẩm 
và có kinh nghiệm trong việc triển khai là lợi thế rất lớn để chúng tôi mang lại giá trị gia tăng cho quý khách hàng: 

 
1. Fast Accounting 
 
Fast Accounting là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, ra đời từ năm 1997, liên tục phát triển và hoàn thiện cho đến 
nay. 
▪ Đầy đủ nghiệp vụ đáp ứng tốt nhu cầu quản lý của từng loại hình 

doanh nghiệp 
▪ Báo cáo quản trị đa dạng 
▪ Tốc độ truy xuất nhanh, nhiều tính năng, tiện ích vượt trội 
▪ An toàn bảo mật cao 
▪ Công nghệ tiên tiến 
▪ Dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu 

 
2. Fast Accounting Online 
 
FAO sử dụng hoàn toàn online trên trình duyệt web nên doanh nghiệp không phải lo lắng về đầu tư cơ sở hạ tầng, 
máy chủ. 
▪ Chi phí sử dụng thấp: Giá rẻ chỉ từ 160.000vnđ/1 tháng, kỳ thanh toán linh hoạt, không phí bảo trì, không cần 

đầu tư cơ sở hạ tầng… 
▪ Công nghệ hiện đại: Thiết kế thông minh, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây mang lại nhiều tiện ích và bảo 

mật… 
▪ Nghiệp vụ đầy đủ: Đáp ứng đầy đủ các mô hình dịch vụ, thương mại, xây lắp và sản xuất. Kết nối với HTKK, hóa 

đơn điện tử... 
▪ Quản trị linh hoạt: Báo cáo phân tích quản trị nhiều chiều, tính năng linh hoạt, giao tiếp tốt với excel… 
 

3. LAVA 
 
LAVA là sản phẩm phần mềm được phát triển hợp tác giữa SPC và DIGITA dành riêng cho khối doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Phần mềm là công cụ để việc quản trị ở các tổ chức có quy mô vừa và nhỏ được quan tâm đúng mức và đồng 
thời tạo cơ sở nền tảng cho việc quản trị về lâu dài, đáp ứng các yêu cầu khi doanh nghiệp mở rộng quy mô. Không 
đơn thuần là một công cụ nhập xuất dữ liệu, LAVA là một phần mềm quản trị được tối giản hoá với những nghiệp vụ 
cơ bản, bao gồm đầy đủ các phân hệ: Kế toán, Tài sản cố định, Kho, Nhân sự, Mua hàng, Bán hàng, Bất động sản và 
dịch vụ liên quan… sản phẩm được định hướng như một sản phẩm ERP thu nhỏ nhưng rất đa dạng về chức năng 

 
4. Xero Accounting 
 

Xero là một phần mềm kế toán nổi tiếng trên khắp thể giới. Xero có 1.400.000 người đăng ký tại hơn 180 quốc gia. 

Phần mềm kế toán dựa trên ứng dụng web của kết nối mọi người bất cứ lúc nào, mọi nơi, trên bất kỳ thiết bị. Một 

sản phẩm được mệnh danh là “Beautiful Accounting Software” với giao diện vô cùng đẹp mắt và thân thiện, tuy nhiên 

chức năng phần mềm cũng vô cùng phong phú đáp ứng các nhu cầu về quản trị của doanh nghiệp. 
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DỊCH VỤ CUNG CẤP 

II. PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

 
DIGITA hiện là đối tác cung cấp, triển khai và tư vấn các sản phẩm phần mềm kế toán, với lợi thế am hiểu về sản phẩm 
và có kinh nghiệm trong việc triển khai là lợi thế rất lớn để chúng tôi mang lại giá trị gia tăng cho quý khách hàng: 

 
1. Fast Financial 

 
Fast Financial Phần mềm quản trị tài chính kế toán 
cho doanh nghiệp vừa và lớn 
 
Đa dạng các phân hệ, luôn được cập nhật các sửa đổi 
bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính. 
Có nhiều báo cáo dạng truy vấn nhanh số liệu và các 
báo cáo tổng hợp phân tích số liệu theo các chiều 
phân tích khác nhau. 
 

2. Fast Business 
 

Fast Business là giải pháp ERP tổng thể, bao quát hầu hết các tác nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ, từ tài chính 

kế toán, mua-bán-tồn kho, đến quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và quản trị quan hệ khách hàng. 

 

Với Fast Business các tác nghiệp đều có thể thực hiện theo quy trình, trình tự dòng công việc, và không chỉ ở trong 

một phòng ban mà có thể luân chuyển giữa các phòng ban. Cho phép theo dõi trạng thái của từng công việc, đã 

thực hiện đến công đoạn nào, đã thực hiện được bao nhiêu so với yêu cầu, đơn hàng, thời hạn phải hoàn thành… 

 

3. Phoebus ERP 
 

Bộ giải pháp Quản Lý PHOEBUS bản quyền thuộc về Cty TNHH San Phú (SPC-Technology) phù hợp cho tất cả các 

mô hình Doanh Nghiệp tại Việt Nam và trên toàn Thế Giới, PHOEBUS đáp ứng được toàn bộ những yêu cầu phức 

tạp và khắt khe nhất từ phía khách hàng một cách chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong các 

mô hình Tập Đoàn, tại nhiều quốc gia, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, PHOEBUS đã mang lại cho người sử dụng 

một cái nhìn hoàn toàn mới lạ và hấp dẫn về phần mềm Kế toán – Quản lý 

 

4. SAP Business One 
 

SAP B1 là giải pháp quản trị toàn diện dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm góp phần tinh giảm bộ máy, 

tìm ra cách thức, công cụ quản lý để có thể tận dụng tất cả nguồn lực sẵn có cũng như giảm thiểu chi phí vận hành 

và nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, SAP B1 còn đảm bảo các yếu tố triển khai nhanh chóng, dễ dàng và chi 

phí hợp lý. 

 

SAP B1 tích hợp các chức năng cốt lõi trong toàn doanh nghiệp, bao gồm: Tài chính, bán hàng, quản lý quan hệ 

khách hàng, hàng tồn kho và vận hành. Tất cả thông tin kinh doanh quan trọng được lưu trữ trong một cơ sở dữ 

liệu giúp doanh nghiệp có thể truy cập ngay lập tức mà không cần phải lấy thông tin từ các hệ thống khác nhau. 
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DỊCH VỤ CUNG CẤP 

III. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

 

 
 

DIGITA đi đầu trong giải pháp về hóa đơn điện tử tại Việt Nam, với lợi thế về nền tảng công nghệ hiện đại, 

giao diện được thiết kế thân thiện, khả năng tùy biến cao có thể tích hợp với các hệ thống phần mềm kế 

toán, quản trị hiện có của Công ty. Ngoài ra giải pháp được sử dụng nền tảng lưu trữ của Microsoft Azure 

đảm bảo cho dữ liệu hóa đơn được lưu trữ một cách an toàn và bảo mật. 

 
Với các ưu thế của giải pháp, chúng tôi tự tin rằng giải pháp hóa đơn điện tử sẽ mang lại hiệu quả giá 

trị gia tăng cao, giảm thiểu các chi phí và các rủi ro cho quý Khách hàng. 
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DỊCH VỤ CUNG CẤP 

IV. CHỨNG THƯ SỐ 

 

DIGITA là Đối tác cung cấp dịch vụ Chứng thư số của các nhà cung 

cấp dịch vụ Chứng thư số hàng đầu Việt Nam 

Chứng thư số được sử dụng cho nhiều dịch vụ như: 

▪ Kê khai thuế qua mạng; 
▪ Kê khai hải quan điện tử; 
▪ Kê khai bảo hiểm xã hội điện tử; 
▪ Ký email, văn bản, hóa đơn điện tử; 
▪ Giao dich ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử…; 
▪ Mã hóa dữ liệu, bảo mật thông tin; 
 

Lợi thế với dịch vụ cung cấp một cách chuyên nghiệp và các kênh hỗ trợ trực tuyến suốt thời gian dịch vụ, 

chúng tôi cam kết mang lại cho quý khách hàng sự thoải mái và an tâm nhất. 

 

 

 

V. TƯ VẤN QUẢN TRỊ 

 

DIGITA với kinh nghiệm thực tiễn trong các dự án 

triển khai hệ thống, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư 

vấn quản trị như sau: 

 

▪ Quản lý các dự án triển khai hệ thống phần mềm 

▪ Tư vấn xây dựng hệ thống: phần mềm kế toán quản trị, phần mềm quản trị ERP, phần mềm quản lý CRM, 

phần mềm quản lý nhân sự HRM 

▪ Tư vấn giải pháp số hóa công tác kế toán: lưu trữ chứng từ, luân chuyển chứng từ… 
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ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI 

PHẦN MỀM KẾ TOÁN, PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

 
 

 
www.fast.com.vn www.spc-technology.com 

  

 

 

 

www.xero.com www.vinasystem.com 

 

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

 
 

www.spc-technology.com www.viettak.vn 

 

CHỨNG THƯ SỐ 

  

 

 
www.smartsign.com.vn www.fptca.net www.efyca.vn 

 

TƯ VẤN QUẢN TRỊ 

 

 

www.inta.vn 
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 
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VĂN PHÒNG VÀ CÁC CHI NHÁNH 

  

TRỤ SỞ CHÍNH:  
Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (+84) 28 7303 2017 
Email: info@digita.vn 
 

CHI NHÁNH NGHỆ AN 
Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà Dầu Khí Nghệ An, 7 Quang Trung, Phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 
Điện thoại: (+84) 238 268 2888 
 

VPĐD KHÁNH HÒA 

Địa chỉ: Số 5 Phật Học, Phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
Điện thoại: (+84) 90 505 2179 
 

VPĐD ĐĂK LĂK 

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Sơn, TDP 1, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 
Điện thoại: (+84) 973 151 089 

 

 

 

 

 

  

 


