
MỘT SẢN PHẨM TỪ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CNTT HÀNG ĐẦU - P.A VIỆT NAM

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THÔNG MINH

AN TOÀN - BẢO MẬT
CÀI ĐẶT 

NHANH CHÓNG

CHI PHÍ HỢP LÝ DỄ SỬ DỤNG

Nghị định 119/2018/NĐ-CP bắt buộc tất cả Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, 
hộ cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022



GIỚI THIỆU
Dịch vụ hoá đơn điện tử giúp cho doanh nghiệp phát hành, phân phối, lưu 
trữ và quản lý hoá đơn dựa trên nền tảng công nghệ đám mây để thay thế 
cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy, có giá trị sử dụng tương đương
với hoá đơn giấy truyền thống.

hoadon30s.vn

Sau khi hóa đơn được cơ quan thuế xác thực, doanh nghiệp thực hiện 
chuyển hóa đơn điện tử đến khách hàng bằng phương tiện điện 
tử như: Internet, Email, SMS.., hoặc doanh nghiệp có thể in hóa 
đơn điện tử chuyển đổi và gửi cho khách hàng một 
cách nhanh chóng.



Doanh nghiệp có thể tự khởi 
tạo hóa đơn từ các mẫu hóa 
đơn thiết kế đồ họa sẵn đẹp 

Lập và hủy hay điều chỉnh 
hóa đơn đơn giản

Quản lý, thống kê, tìm kiếm 
hoá đơn chỉ bằng 1 cú click

Chuyên nghiệp hơn với cổng tra 
cứu hóa đơn hiển thị chính tên 
doanh nghiệp và logo

TÍNH NĂNG

Có khả năng đáp ứng nhu cầu 
xuất hóa đơn từ nhiều chi nhánh ở 
các địa điểm khác nhau

Xác thực hóa đơn trực tuyến, 
chống làm giả hóa đơn 100%
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LỢI ÍCH

TIẾT KIỆM THỜI GIAN CHI PHÍ

Tiết kiệm In hóa đơn trên giấy, chỉ cần cấp mã tra cứu để khách tự in (chỉ khi 
nào khách hàng yêu cầu hoá đơn giấy thì mới in hoá đơn)
Phát hành hóa đơn đến khách hàng ngay khi lập hóa đơn (Được phát hành 
qua phương tiện điện tử thông qua website portal, e-mail, SMS)
Lưu trữ hoá đơn an toàn bảo mật với chi phí rất thấp
Nhân sự kế toán được giảm mức thấp nhất

QUẢN LÝ DỄ DÀNG

Hệ thống đơn giản dễ sử dụng, có thể kết nối với bất kỳ hệ thống kế toán 
hiện tại 
Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu
Không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hoá đơn như trên hoá đơn giấy
Thuận tiện cho việc báo cáo kiểm tra theo quy định của đơn vị quản lý Thuế

AN TOÀN, BẢO MẬT DỮ LIỆU
Hóa đơn điện tử có mã xác thực đảm bảo độ chính xác, an toàn, tránh trường 
hợp hóa đơn bị làm giả như hoá đơn giấy
Được lưu trữ trên máy chủ bảo mật tại trung tâm dữ liệu, sử dụng mã hóa 256 
bit và nhiều mức bảo mật khác. 
Tự động sao lưu hàng giờ đảm bảo rằng dữ liệu kinh doanh sẽ không bao giờ 
bị mất
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DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP 
CỦA HOADON30S.VN

Dịch vụ tư vấn sử dụng phù hợp với 
mô hình kinh doanh công ty của bạn

Hỗ trợ sử dụng từ xa

Cung cấp tài liệu đầy đủ Đào tạo sử dụng tận tâm
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   Đội ngũ nhân viên trình độ năng động và sáng tạo
   Phục vụ khách hàng tận tâm 24/7/365
   Giải quyết nhanh nhất mọi vấn đề trong suốt thời 
   gian sử dụng

   Cơ sở hạ tầng riêng theo tiêu chuẩn quốc tế
   Kho thiết bị dự phòng lớn, cấu hình mạnh mẽ
   Đội ngũ nhân sự được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế
   Đảm bảo sự vận hành, sao lưu và bảo mật cao nhất
   Được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn

VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ 
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI P.A VIỆT NAM

P.A Việt Nam tiên phong trong thị trường Internet & Web
Là Nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam
Nhiều Kinh nghiệm triển khai giải pháp hóa đơn điện tử 
cho doanh nghiệp, tổ chức
Chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tên miền, Lưu trữ Website, 
Email, Máy Chủ, Thiết kế Web

Được Tổng cục Thuế công nhận là đơn vị đáp ứng đầy đủ tiêu   
chí về hóa đơn điện tử theo thông tư 78 
Hỗ trợ khách hàng đầy đủ các tính năng cần thiết về hóa đơn
Giải quyết được bài toán triển khai hóa đơn điện tử với những 
yêu cầu điều kiện thực tế của doanh nghiệp

HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM 

PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 
    HIỆU QUẢ, HỢP PHÁP

DỊCH VỤ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
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hoadon30s.vn

Hotline: 1900 9477

Email: salehoadon30s@pavietnam.vn

Website: www.hoadon30s.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN


