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Quản lý Hoá đơn Điện tử Đầu vào – Đầu ra 

NIBOT: 

Hệ thống quản lý HĐĐT Đầu vào, đầu ra XML, PDF từ Email và Tổng cục thuế, import vô 

phần mềm kế toán, tiết kiệm thời gian nhập liệu. 

- Đồng bộ nhanh chóng tự động/thủ công hóa đơn đầu vào, đầu ra từ tổng cục Thuế (kể cả HĐ 

tổng cục thuế không nhận mã cơ quan thuế). 

- Đồng bộ hóa đơn đầu vào, đầu ra từ file XML, PDF đính kèm trong Email. 

- Tạo, đồng bộ mã sản phẩm, tên sản phẩm của Hóa đơn đầu vào từ NIBOT với phần mềm Smart 

Pro giúp tiết kiệm 90% thời gian tạo và nhập mã hàng hóa. 

- Kết xuất ra Excel, XML để import vào phần mềm kế toán Smart Pro hoặc các phần mềm khác ở 

dạng chuẩn XML. 

1. Đồng bộ hóa đơn XML, PDF từ email. 

- Khi đăng ký sử dụng NiBot, mỗi mã số thuế sẽ được cung cấp 1 email định dạng 

mst@nangdong.online (Ví dụ: 0304733866@nangdong.online).  

- Người dùng gửi trực tiếp hoặc chuyển tiếp hóa đơn XML/PDF vào 

mst@nangdong.online để NiBot phân tích và hiển thị kết quả lên cơ sở dữ liệu của 

người dùng. 

- NiBot có 2 chế độ đồng bộ hóa đơn từ email: 

 Tự động đồng bộ hằng ngày 

 Khách hàng chủ động đồng bộ khi cần thiết 

2. Đồng bộ hóa đơn từ trang hoadondientu.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế 

- Người dùng khai báo Username và Password dùng để tra cứu hóa đơn trên trang 

https://hoadondientu.gdt.gov.vn/. Nibot sẽ tiến hành chứng thực tài khoản, nếu 

thành công khách hàng có thể sử dụng được chức năng này. 

- NiBot có 2 chế độ đồng bộ hóa đơn từ trang hoadondientu.gdt.gov.vn của Tổng cục 

Thuế: 

 Tự động đồng bộ hằng ngày 

 Khách hàng chủ động đồng bộ khi cần thiết 
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3. Kết xuất dữ liệu 

- NiBot hỗ trợ xuất dữ liệu hóa đơn đầu vào/đầu ra ra file Excel, JSON, và XML. 

Người dùng có thể xuất từng file hoặc xuất nhiều file để import vào phần mềm kế 

toán Smart Pro hoặc các phần mềm khác ở dạng chuẩn XML. 

- Nibot hỗ trợ xuất dữ liệu hoá đơn đầu vào/đầu ra dạng PDF hàng loạt để in và lưu 

trữ chứng từ. Nếu có file PDF gốc, Nibot sẽ ưu tiên kết xuất file PDF được đính 

kèm. Trong trường hợp chưa có file đính kèm PDF trên hệ thống, Nibot sẽ tự động 

tạo file PDF dựa trên file XML chuẩn từ thuế để khách hàng có thể in và lưu trữ 

file. 

4. Kiểm tra thông tin hóa đơn, thông tin doanh nghiệp 

- Nibot hỗ trợ kiểm tra thông tin MST, tên doanh nghiệp hợp lệ, tình trạng hoạt động nhà 

cung cấp. 

- Ngày lập và ngày ký có khác nhau hay không? 

- Hóa đơn đã được chỉnh sửa hay chưa? 

5. Upload trực tiếp file XML/PDF 

- Người dùng có thể upload trực tiếp hóa đơn điện tử dạng XML/PDF lên Nibot mà không 

cần qua Email. 

6. Tạo user con và phân quyền theo từng user 

- Trên hệ thống Nibot khách hàng toàn quyền tạo thêm user con và phân quyền theo tính 

năng. 

+ Phân quyền cho kết xuất file PDF, XML, Excel chi tiết để lưu trữ hoặc bổ sung vào Phần 

mềm kế toán. 

+ Phân quyền cho đồng bộ hóa đơn XML, PDF từ trang hoadondientu.gdt.gov.vn hoặc email. 

+ Phân quyền cho duyệt hóa đơn nội bộ. 

+ Phân quyền cho chỉnh sửa, Export, Import hóa đơn. 

7. Duyệt hóa đơn hàng loạt. 

- Chỉ cần lựa chọn 1 hoặc nhiều hoá đơn cần duyệt, sau đó chọn chức năng duyệt hoá đơn 

Nibot sẽ chuyển những hoá đơn đó về trạng thái đã duyệt để khách có thể lọc và kết xuất trên 

hệ thống khi cần thiết. 
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8. Dữ liệu excel chi tiết theo từng hóa đơn, tương thích 100% với phần mềm kế toán 

SmartPro. 

- Với việc kết hợp sử dụng Nibot và phần mềm kế toán SmartPro bạn sẽ không tốn nhiều thời 

gian cho việc nhập liệu nữa, chỉ cần thao tác kết xuất excel chi tiết trên Nibot, sau đó dùng 

công cụ bổ sung dữ liệu vào phần mềm kế toán Smartpro để xử lý. 

9. Liên kết dữ liệu file XML đã được kết xuất từ Nibot với công cụ quản lý hóa đơn 

XML trên Smartpro. 

- Ngoài việc sử dụng định dạng excel chi tiết để bổ sung dữ liệu vào phần mềm Smartpro, bạn 

có thể kết xuất hàng loạt qua xml và dùng công cụ quản lý file xml trên phần mềm kế toán 

Smartpro để lấy dữ liệu. 

10. Tạo mã hàng hóa trực tiếp trên Nibot. 

- Đối với kế toán thì việc tạo mã hàng khớp với phần mềm kế toán là công việc tốn rất nhiều 

thời gian, vì vậy với tính năng tạo và import mã hàng trên Nibot sẽ là công cụ hữu hiệu cho 

bạn để giải quyết vấn đề này. 

11. Tự động gán mã khách hàng, mã đối tượng pháp nhân dựa theo mã số thuế của 

doanh nghiệp. 

- Nếu có sẵn mã khách hàng trên phần mềm kế toán, Nibot cung cấp file Import mã đối 

tượng, mã khách hàng dựa theo mã số thuế doanh nghiệp để tự động lấy mã khách hàng, mã 

đối tượng khi kết xuất ra dữ liệu excel để bổ sung vào phần mềm kế toán. 

- Trong trường hợp chưa có sẵn mã đối tượng, mã khách hàng, Nibot sẽ tự động gán mã số 

thuế làm mã khách hàng, mã đối tượng để khách hàng không tốn thời gian đặt lại mã hàng, 

mã đối tượng. 

12. Tự động gán loại chứng từ, TKNO, TKCO khi kết xuất excel dựa trên mã hóa tài 

khoản trên Nibot. 

- Nibot cung cấp hệ thống mã hóa thông qua mã tài khoản trên danh mục hàng hóa Nibot. 

+ Nếu khai báo mã tk là 6xx thì Nibot sẽ nhận biết đây là phí dịch vụ. 

+ Nếu khai báo mã tk là 15xx thì Nibot sẽ nhận biết đây là hàng tồn kho. 

+ Nếu hóa đơn > 20 triệu Nibot sẽ tự phân tích và mặc định 131 với đầu ra, 331 với đầu vào. 

+ Nếu hóa đơn <= 20 triệu Nibot sẽ tự phân tích và định khoản 1111, khách hàng có thể điều 

chỉnh lại nếu chưa phù hợp. 
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Khi mã hóa hết trên ứng dụng Nibot, khách hàng chỉ cần kết xuất ra excel và bổ sung trực 

tiếp vào phần mềm kế toán Smartpro mà không cần chỉnh sửa thêm gì trên file excel. Với 

việc tự động hoàn toàn trên Nibot, việc nhập liệu trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. 

13. Quy đổi đơn vị tính tự động để theo dõi kho chính xác trên phần mềm SmartPro. 

- Trong quá trình mua bán hàng hóa, việc quy đổi đơn vị khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. 

Chẳng hạn, khi nhập hàng đơn vị là thùng nhưng lại bán ra lốc hoặc lon hoặc ngược lại, dẫn 

đến khi in các báo cáo kho không chính xác trên phần mềm kế toán. Nắm được nhu cầu thực 

tế của khách hàng, Nibot đã xây dựng tính năng quy đổi ngay trên ứng dụng, để khi kết xuất 

dữ liệu excel SmartPro quý khách không cần thực hiện thao tác quy đổi thủ công bằng tay. 

14. Tính năng chọn hóa đơn dịch vụ. 

- Với những hóa đơn gồm nhiều dòng (chẳng hạn hóa đơn ăn uống, tiếp khách,…), nhưng 

thực tế những hóa đơn này là hóa đơn dịch vụ. Khi hạch toán những hóa đơn này vào chi phí 

doanh nghiệp không cần thể hiện chi tiết. Hiểu được yêu cầu đó, Nibot cung cấp tùy chọn tick 

hóa đơn dịch vụ, khi chọn Nibot sẽ tự phân tích và gộp lại theo số tiền tổng trên hóa đơn khi 

kết xuất dữ liệu excel. 

15. Hóa đơn xuất khẩu. 

- Nếu hóa đơn đầu ra là hóa đơn xuất khẩu, Nibot sẽ tự phân tích và quy đổi ra tiền Việt Nam 

tương ứng khi in báo cáo. Bên cạnh đó, loại tiền ngoại tệ gốc sẽ được lưu trữ ở cột tiền ngoại 

tệ tương ứng trên phần mềm SmartPro. 

Kết luận 

Với việc cập nhật những tính năng mới nỗi bật trên ứng dụng Nibot, việc xử lý dữ liệu hóa 

đơn đã đơn giản và chính xác hơn bao giờ hết. Qua đó, khi kết xuất dữ liệu từ Nibot vào phần 

mềm kế toán SmartPro bạn sẽ không cần phải qua thao tác chỉnh sửa dữ liệu thô nữa. Kết hợp 

hiệu quả ứng dụng Nibot để xử lý dữ liệu XML từ thuế, cùng với việc thực hiện những thao 

tác xử lý, kết chuyển tự động bạn đã có thể lên báo cáo tài chính trong thời gian tối ưu nhất. 

 

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NĂNG ĐỘNG 

M17 Lê Hoàng Phái, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM 

ĐT: 028.73002148 - 0907.233.866 

Email: baovy.smart@gmail.com  

Website: phanmemnangdong.com  

mailto:baovy.smart@gmail.com
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NIBOT 

 

1. Lấy lại mật khẩu trang hóa đơn điện tử. 

Nếu bạn không nhớ mật khẩu trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/, bạn có thể truy cập trang 

web trên, xong nhấn vào phím đăng nhập và chọn quên mật khẩu như hình sau: 

- Tiếp theo ở màn hình quên mật khẩu, bạn nhập thông tin tên đăng nhập là mã số thuế, 

email lấy lại mật khẩu như sau: 

         

 

 

 

 

 

 

  

Chú ý: Bạn phải gắn Token vào máy để hỗ trợ lấy lại mật khẩu. Nếu báo lỗi chưa cài đặt ứng 

dụng HDDT-Plugin, bạn có thể truy cập trang web: phanmemnangdong.com để tải ứng dụng 

HDDT-Plugin hoặc liên hệ số tổng đài 1900.636.507 để được hỗ trợ cài đặt. 

https://hoadondientu.gdt.gov.vn/
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2. Đăng nhập vào ứng dụng Nibot. 

- Bạn đăng nhập vào website: nangdong.online, sau đó nhập user và pass bên phần mềm cung cấp  

rồi nhấn đăng nhập để truy cập vào trang giao diện chính. 

 

3. Một số thao tác trên ứng dụng Nibot 

3.1. Tạo user con trên Nibot 

 

Ở giao diện chính, bạn chọn Quản lý => Quản lý người dùng 



            Hướng dẫn sử dụng NIBOT            CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NĂNG ĐỘNG          

Phòng kinh doanh 028.73002148 – ngoài giờ 0907.233.866 

7 

Xem sách, video hướng dẫn tại Website: phanmemnangdong.com  

ĐT hỗ trợ sử dụng 1900.636.507 
Sáng 8h – 12h, chiều 13h15 - 21h Thứ 2 đến Chủ nhật  

 Nhấn vào dấu + bên Tab Danh sách người dùng con để thêm người dùng. 

 Sau khi thêm người dùng thành công, di chuyển chuột và chọn vào người dùng cần phân 

quyền. 

 Nhấn vào dấu + bên Tab Quyền người dùng con để gán quyền truy cập Doanh nghiệp và 

các quyền tương ứng. 

 

 

Sau khi tạo user con và mật khẩu cũng như phân quyền cho user xong, bạn nhấn vào dòng ký tự 

bên dưới cột guid để copy Guid dùng để đăng nhập cho user con. 

Để đăng nhập bằng user con, bạn quay lại màn hình đăng nhập và chọn như hình dưới: 
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3.2. Tạo công ty mới trên Nibot. 

Ở màn hình giao diện trang quản lý, bạn nhấn thêm doanh nghiệp để tiến hành tạo và khai báo 

ban đầu. 
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Tiếp theo, ở màn hình đăng nhập bạn nhập đúng thông tin đăng nhập bên hình dưới, sau nhấn 

Kích hoạt. 

 

3.3. Đồng bộ hóa đơn từ trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/. 

Sau khi kích hoạt thành công, bạn bấm chuột vào mã số thuế vừa tạo để vào giao diện chính của 

ứng dụng Nibot. Tiếp theo bạn chọn đồng bộ 

 
 

Ở màn hình đăng nhập tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian để đồng bộ như sau: 

 

 

https://hoadondientu.gdt.gov.vn/
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Sau đó bạn chọn bấm vào tùy chọn đồng bộ đầu vào, đầu ra hay đồng bộ cả đầu vào/ đầu ra: 

- Ở lần đầu sử dụng Nibot thì bạn chọn khoảng thời gian đồng bộ, sau đó ứng dụng Nibot sẽ tự 

đồng bộ hàng ngày, bạn không cần làm thao tác đồng bộ thủ công nữa. 

- Sau khi đồng bộ xong, ứng dụng sẽ thông báo kết quả đồng bộ như hình bên dưới: 

 
3.4. Đồng bộ từ email 

Khi cài ứng dụng Nibot, bạn sẽ được cấp 1 email với định dạng mst@nangdong.online. Hàng 

ngày khi nhận được hóa đơn, bạn chuyển tiếp mail hoặc gửi trực tiếp vào mail được cung cấp ở 

trên để hệ thông Nibot đồng bộ hóa đơn về. Cũng như việc đồng bộ từ trang thuế, bạn chỉ cần 

chọn khoảng thời gian đồng bộ khi bắt đầu dùng Nibot. Sau này, hàng ngày hệ thống sẽ tự động 

đồng bộ. 

 
 

mailto:mst@nangdong.online
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3.5.  Đồng bộ tên hàng hóa và mã hàng hóa hàng loạt từ file hóa đơn XML. 

Ở gia diện phía trên, bạn chọn tab Hàng Hóa, để chuyển qua giao diện quản lý và tạo mã hàng 

hàng loạt 

 
Sau đó, bạn có thể nhấn đồng bộ lại mã hàng, tên hàng từ file XML 

 
Tiếp theo, bạn tiến hành khai báo mã, hoặc có thể đẩy danh sách mã từ excel vào ở màn hình tạo 

mã bên dưới 
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Bạn cũng có thể chọn Export ra excel để tiến hành chỉnh sửa mã trước rồi nhấn Import lại. 

Sau khi sửa xong, bạn chọn vào phím lưu như hình trên. 

 

Tiếp theo, bạn vào lại giao diện quản lý hóa đơn ban đầu và chọn như sau: 

 
Như vậy bạn đã tiến hành tạo file mã hàng hàng loạt cho tất cả hóa đơn đầu vào, đầu ra thành 

công. Bạn có thể tiến hành kết xuất excel hoặc XML để bổ sung vào phần mềm kế toán. 

3.6. Giao diện kiểm tra, kết xuất thông tin tình trạng doanh nghiệp. 

 

Bạn nhập 1 hoặc nhiều mst để tiến hành kiểm tra thông tin doanh nghiệp. 

3.7. Giao diện kiểm tra, xem chi tiết hóa đơn. 

Ở trang quản lý hóa đơn bạn để chuột vào biểu tượng để tiến hành kiểm tra hóa đơn chi tiết. 
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- Dựa vào cấp độ của hóa đơn mà màu của hóa đơn sẽ thể hiện tính hợp lệ của hóa đơn. Nếu màu 

đỏ và đậm thì hóa đơn đang có vấn đề, bạn nên kiểm tra lại hóa đơn để tránh những rủi ro về sau. 

Giao diện kiểm tra hóa đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số thông tin chính thể hiện khi kiểm tra  hóa đơn. 

- Phần thông tin thể hiện trạng thái hóa đơn và duyệt hóa đơn nội bộ. 
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- Thông tin kiểm tra khách hàng, nhà cung cấp 

+ Bạn sẽ biết được doanh nghiệp đang hoạt động, đang bỏ trốn hay vi phạm nghĩa vụ về thuế 

+ Thông tin bên bán, bên mua có đăng ký đúng với TCT khi thể hiện trên hóa đơn hay không 

 

 

- Thông tin chi tiết sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ: 
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- Thông tin chữ ký số bên bán và giao diện tải hóa đơn PDF, Upload và in hóa đơn lưu trữ. 

 

 

3.8. Kết xuất dữ liệu XML, Excel chi tiết để bổ sung vào phần mềm kế toán Smart Pro 

- Khi bạn kết xuất dữ liệu trên ứng dụng Nibot, dữ liệu sẽ tương thích hoàn toàn với phần mềm 

kế toán Smart Pro (bao gồm định dạnh XML và định dạng excel). 
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3.9. Duyệt hóa đơn nội bô, in hóa đơn PDF hàng loạt để lưu trữ chứng từ. 

 

Chọn như hình sau để chọn những hóa đơn cần duyệt: 
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Chọn như hình sau để duyệt nội bộ những hóa đơn đã chọn: 

 
   

Chọn như sau để kết xuất những hóa đơn đã chọn ra lưu trữ tập tin PDF: 
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3.10. Gán mã khách hàng, mã đối tượng pháp nhân nợ, có mặc định. 

- Bạn chọn phân hệ Đối tượng pháp nhân trên ứng dụng Nibot như hình sau: 

 

Sau đó, bạn khai báo mã số thuế, mã khách hàng và nhấn nút lưu như hình bên dưới: 

 

*Khi bạn khai mã khách hàng –Smartpro thì sau này tất cả mã số thuế có trong bảng này, Nibot 

sẽ tự động dò và cập nhật mã khách hàng, mã nhà cung cấp, mã đối tượng nợ, mã đối tượng có 

trên phần mềm kế toán SmartPro. 

Ngoài ra, bạn có thể vào phần mềm kế toán SmartPro để kết xuất excel file danh sách mã đối 

tượng và mã số thuế tương ứng; sau đó dùng mục Export, Import để kết xuất file mẫu và Import 

ngược lại vào ứng dụng Nibot. 

 

 

 

 



            Hướng dẫn sử dụng NIBOT            CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NĂNG ĐỘNG          

Phòng kinh doanh 028.73002148 – ngoài giờ 0907.233.866 

19 

Xem sách, video hướng dẫn tại Website: phanmemnangdong.com  

ĐT hỗ trợ sử dụng 1900.636.507 
Sáng 8h – 12h, chiều 13h15 - 21h Thứ 2 đến Chủ nhật  

3.11. Mã hóa gán mặc định loại chứng từ, TKNO, TKCO khi kết xuất excel. 

 

Quy ước khai báo như sau: 

 Nếu khai báo mã tk là 6xx thì Nibot sẽ nhận biết đây là phí dịch vụ và tự gắn vào 

TKNO, đồng thời mặc định LCTG là PKT nếu TKCO là 331, là PC nếu TKCO là 

1111. 

 Nếu khai báo mã tk là 15xx thì Nibot sẽ nhận biết đây là hàng tồn kho, gán vào 

TKNO và LCTG là PNK nếu đầu vào, gán vào TK_XUATKHO và LCTG là HDBR 

nếu đầu ra. 

 Đối với đầu ra, nếu khai báo mã tk là 155x thì Nibot sẽ tự động gán TKCO là 5112, 

các trường hợp khác 15xx Nibot sẽ tự gán TKCO là 5111. 

 Nếu mã TK là 5113, Nibot sẽ tự hiểu đây là hóa đơn dịch vụ đầu ra và gán vào TKCO 

và LCTG là HD. 

 Nếu hóa đơn > 20 triệu Nibot sẽ tự phân tích và mặc định nợ 131 với đầu ra, có 331 

với đầu vào. 

 Nếu hóa đơn <= 20 triệu Nibot sẽ tự phân tích và định khoản 1111, khách hàng có thể 

điều chỉnh lại nếu chưa phù hợp. 

Khi mã hóa hết trên ứng dụng Nibot, khách hàng chỉ cần kết xuất ra excel và bổ sung trực 

tiếp vào phần mềm kế toán Smartpro mà không cần chỉnh sửa thêm gì trên file excel. Với 
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việc tự động hoàn toàn trên Nibot, việc nhập liệu trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. 

3.12 Khai báo quy đổi đơn vị tính. 

Với việc doanh nghiệp sử dụng nhiều đơn vị tính (chẳng hạn thùng, lốc, lon,…) mà đơn giá 

theo từng đơn vị khác nhau, nếu kết xuất excel rồi bổ sung vào phần mềm kế toán sẽ dẫn đến 

việc theo dõi kho không chính xác. Do đó, Nibot cung cấp mục quy đổi đơn vị tính như sau: 

 

Như ở hình trên, mã hàng hóa THTRUEMILK có nhiều đơn vị là Thùng, lốc và hộp. Mỗi loại 

sẽ có đơn giá khác nhau, để theo dõi kho theo đơn vị là hộp thì các bạn tiến hành khai báo 2 

dòng, tương ứng với 2 dòng kèm hệ số quy đổi như trên. Khi kết xuất dữ liệu ra excel, Nibot 

sẽ đọc đơn vị tính trong mục này và tự quy đổi về đơn vị chính là hộp để tiện theo dõi kho 

trên phần mềm kế toán Smartpro.  

3.13 Hóa đơn dịch vụ. 

Thông thường các bạn sẽ gặp những hóa đơn đầu vào gồm nhiều mặt hàng chi tiết (như hóa 

đơn ăn uống-tiếp khách), nhưng khi kê khai vào chi phí của doanh nghiệp lại không cần thể 

hiện chi tiết mà chỉ cần kê khai 1 dòng tổng khi đó bạn lựa chọn loại hóa đơn dịch vụ, ứng 

dụng Nibot sẽ tự gom dữ liệu khi kết xuất ra excel. 
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Sau khi tick vào mục chọn dòng, và lựa chọn những hóa đơn cần đánh dấu là hóa đơn dịch 

vụ, bạn bấm chọn duyệt hàng loạt rồi chọn như hình sau: 

 

Sau đó, bạn click chuột vào hóa đơn dịch vụ và nhấn OK để xác nhận là hoàn tất. 

3.14 Xử lý hóa đơn xuất khẩu. 

Khi kết xuất dữ liệu trên ứng dụng Nibot, ứng dụng sẽ tự phân tích theo loại tiền và quy đổi 

ra theo đơn vị VNĐ tương ứng dựa trên lượng, đơn giá ngoại tệ và tỷ giá tưng ứng theo từng 

hóa đơn. 

 

Ghi chú: Việc quy đổi sẽ được Nibot phân tích và xử lý ngay trên dữ liệu XML từ thuế. 

3.15 Ví dụ form excel kết xuất từ Nibot sau khi khai báo hoàn thiện. 

 

- Nếu bạn để trống không khai báo mã hàng, Nibot sẽ để trống mã hàng. 

- Nếu bạn để trống mã tk trong phần khai báo, Nibot sẽ để trống LCTG, TKNO với đầu 

vào, TKCO với đầu ra. 

Sau khi hoàn thiện khai báo trên Nibot, bạn sẽ không cần phải điều chỉnh hay chỉnh sửa gì trên 

form excel mà chỉ cần vào phần mềm kế toán bằng thao tác  F8 => F để đưa dữ liệu vào là hoàn 

tất. 
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