
 
 

 
 

 

 

 ECUS_EG được xây dựng phù hợp với quy 
định về quản lý hàng gia công xuất nhập 
khẩu của Hải Quan theo thông tư mới nhất 
của Hải quan và Bộ tài chính. 

 ECUS_EG hỗ trợ quản lý tất cả các chứng từ 
trong quy trình quản lý hàng gia công như: 
hợp đồng gia công, phụ kiện hợp đồng, tờ 
khai, định mức và các chứng từ khác. 

 ECUS_EG đảm bảo tính chặt chẽ đồng thời 
hỗ trợ khả năng quản lý quy trình nghiệp vụ 
mềm dẻo. 

 Được xây dựng trên cơ sở chuẩn hoá quy 
trình và chuyên nghiệp hoá công việc, 
ECUS_EG giúp các nhà quản lý tổ chức công 
việc chặt chẽ hơn theo quy trình chuẩn hoá, 
cho phép chuyên nghiệp hoá các vị trí công 
tác. Với sự hỗ trợ của ECUS_EG việc hoán 
đổi các vị trí công việc cũng trở nên đơn 
giản hơn.  

 ECUS_EG giải pháp phần 
mềm tổng thể cho nghiệp vụ 
xuất nhập khẩu. 

 ECUS_EG giảm bớt một cách 
đáng kể thời gian, công sức và 
tăng tính chính xác trong việc 
quản lý nghiệp vụ xuất nhập 
khẩu. 

 ECUS_EG cung cấp khả 
năng khai báo Hải quan điện tử 
với nên tảng công nghệ mới cho 
phép tận dụng sức mạnh của 
Internet trong hoạt động của 
Doanh nghiệp. 

 ECUS_EG là công cụ không 
thể thiếu đối với các Doanh 
nghiệp trong quá trình chuẩn 
hoá các hoạt động nghiệp vụ. 

(Nhập thông tin hợp đồng gia công) 

  PPHHẦẦNN  MMỀỀMM  KKHHAAII  BBÁÁOO  HHẢẢII  QQUUAANN  VVÀÀ  TTHHAANNHH  LLÝÝ  CCHHOO    
LLOOẠẠII  HHÌÌNNHH  GGIIAA  CCÔÔNNGG  EECCUUSS__EEGG  



 

 
 
 

 ECUS_EG cung cấp khả năng khai 
báo hải quan điện tử thông quan 
điện thoại, Internet với tất cả các 
chứng từ trong một hợp đồng: 
Hợp đồng, Phụ lục, Định mức, Tờ 
Khai, và các chứng từ khác. 

 ECUS_EG hỗ trợ việc gửi các 
chứng từ gốc như: Invoice, 
Packing List vv… dưới dạng các 
file ảnh lên hệ thống của Hải quan. 

 ECUS_EG hỗ trợ khả năng trao đổi 
thông tin giữa Doanh nghiệp và 
Hải quan tạo thuận lợi cho cán bộ 
xuất nhập khẩu trong việc chuẩn 
bị tài liệu chính xác theo yêu cầu 
của Hải quan.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                           (Khai báo tờ khai điện tử) 

 
 
  
 

Thanh khoản là một phần công việc rất 
quan trọng trong quá trình quản lý hợp 
động gia công, việc thanh khoản thường 
tốn rất nhiều thời gian và công sức của 
Doanh nghiệp cũng như Hải quan, với 
khối lượng công việc cần thực hiện rất lớn, 
và đôi khi không chính xác phải làm lại tốn 
rất nhiều thời gian và công sức.  

 Do thực hiện khai báo điện tử nên số liệu 
giữa Doanh Nghiệp và Hải Quan là đồng 
nhất đây là tiền đề để thực hiện thanh 
khoản nhanh chóng và chính xác. 

 Chức năng thanh khoản trong ECUS_EG 
cho phép tự động tổng hợp các báo cáo 
thanh khoản từ cơ sở dữ liệu đồng thời cho 
phép người sử dụng đưa ra các giải trình 
về biện pháp xử lý nguyên phụ liệu dôi dư 
trong hợp đồng. Với chức năng này 
ECUS_EG giúp doanh nghiệp giảm bớt 
một cách đáng kể công sức và thời gian 
trong việc thanh khoản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tự động tổng hợp báo cáo thanh khoản) 
 
 
 
 



 

 
 

 ECUS_EG cung cấp khả năng quản 
lý mềm dẻo nhưng vẫn đảm bảo tính 
chặt chẽ về mặt số liệu. Người sử dụng 
không thể sửa đổi các số liệu đã được 
khai báo với với Hải Quan, các cố liệu 
này chỉ có thể sửa đổi được bởi các 
người sử dụng có quyền quản lý.  

 Trong trường hợp sự cố kỹ thuật tại 
phía Hải Quan không thể tiếp nhận các 
chứng từ điện tử, ECUS_EG hỗ trợ khả 
năng quản lý việc khai báo thủ công 
thông qua việc điều chỉnh trạng thái các 
chứng từ. 

 Trong trường hợp doanh nghiệp 
không tham gia khai báo điện tử, 
ECUS_EG vẫn là công cụ mạnh hỗ trợ 
cho việc tự động hoá quản lý quy trình 
xuất nhập khẩu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(Người quản lý có thể thao tác thông tin một cách mềm dẻo) 
 

 
 

CHO PHIÊN BẢN LÀM VIỆC ĐƠN: 
 CPU Pentium IV 1GHz hoặc cao hơn. 
 Hệ điều hành: Microsoft Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7. 
 1 GB RAM tối thiểu 
 500 MB không gian trống tối thiểu. 
 Độ phân giải : 800 x 600 pixels tối thiểu 

      
 

 
 

 
 

 ECUS_EG hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi 
quá trình thực hiện hợp đồng một cách 
đầy đủ, chính xác. 

 Tại bất cứ thời điểm nào người quản lý 
cũng có thể lấy được các thông tin thực 
xuất , thực nhập, số lượng công lại của 
Sản phẩm chi tiết, Nguyên phụ liệu, Thiết 
bị vv…, trong hợp đồng gia công. 

 Với ECUS_EG Doanh nghiệp biến việc 
không thể thành có thể: tại bất cứ thời 
điểm nào cũng có thể xây dựng được báo 
cáo thanh khoản tạm thời. 

 

 

 

 

 

 

(Theo dõi thông tin thực hiện hợp đồng) 

 
 
 
 
 
 

          CHO PHIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM: 
 CPU Pentium IV 1GHz hoặc cao hơn. 
 Hệ điều hành: 

Máy chủ: Microsoft Windows 2003 Server 
       Máy trạm: Microsoft Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7     
 Máy chủ: 1GB; Máy trạm: 1 GB RAM tối thiểu. 
 500 MB không gian trống tối thiểu. 
 Độ phân giải: 800 x 600 pixels tối thiểu. 
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  THAI SON TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co.Ltd 

          Head office:  B1 – Tuoi Tre, Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam 
           Tel: 84-4-37545222           Fax: 84-4-37545223  
        Email: tsdhn@thaisonsoft.com.vn 

         Branch 1:   33 A Cưu Long – F2 – Tan Binh Dist - HCM  
         Tel: (84) 08.35470355   Fax: (84) 08.35470356 

 

Branch 2: 93/75 Đong Khoi, Tan Phong, Bien Hoa, Dong Nai. 

         Tel: 0618.871868  Fax: 0618.871866 

Branch 3: B4 – 08 Biconsi building, Yersin, Thu Dau I, Binh Duong 

Tel: 0650.3848886  Fax: 0650.3848882 
Branch 4: 36 - Đao Duy Tu, Thanh Khe, Đa Nang . 

Tel : 0511.3868363  Fax: 0511.3868364 

 

QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
Chuẩn hoá quy trình quản lý thông tin xuất nhập khẩu 

Quản lý hợp đồng Quản lý các hợp đồng gia công với các thông tin theo quy đinh của Hải quan. 

Quản lý sản phẩm xuất 
khẩu 

Quản lý danh sách loại sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm xuất khẩu chi tiết theo từng 
hợp đồng gia công. 

Quản lý nguyên phụ liệu 
nhập Quản lý danh sách, số lượng nguyên phụ liệu nhập theo hợp đồng. 

Quản lý thiết bị nhập theo 
hợp đồng Quản lý danh sách, số lượng thiết bị nhập theo hợp đồng. 

Quản lý phụ kiện hợp đồng 
Cho phép điều chỉnh hợp đồng gia công thông qua các phụ kiện hợp đồng.  
Bao gồm 13 loại phụ kiện theo quy định của  Hải quan. 

Quản lý định mức Quản lý định mức gia công theo từng sản phẩm . 

Quản lý tờ khai gia công 
Quản lý tờ khai gia công, tự động tính toán số lượng sản phẩm xuất và nguyên phụ liệu  
nhập còn lại theo hợp đồng, in tờ khai ra mẫu ấn chỉ, hỗ trợ kết xuất ra Excel trước khi in. 

Quản lý tờ khai kinh doanh 
Quản lý thông tin tờ khai kinh doanh và các tờ khai khác, in tờ khai ra mẫu ấn chỉ.  
Hỗ trợ kết xuất tờ khai ra Excel trước khi in. 

Quản lý chứng từ 
Quản lý các chứng từ liên quan với một hợp đồng như chứng từ chuyển tiếp nhập, xuất,  
phiếu chuyển tiếp nhập xuất, chứng thư huỷ vv... 

Theo dõi thực hiện hợp 
đồng 

Cung cấp thông tin trong quá trình thực hiện hợp đồng, cho phép theo dõi chi tiết số 
lượng nguyên phụ liệu , sản phẩm thực xuất thực nhập và các chứng từ liên quan. 

Thanh khoản hợp đồng Lập phiếu thanh khoản hợp đồng, tự động tổng hợp các báo cáo thanh khoản theo . 

KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ  
Nâng cao hiệu quả hoạt động khi làm việc với hải quan 

Khai báo chứng từ Hải 
Quan điện tử 

Cho phép khai báo tất cả các chứng từ Hải Quan điện tử như: hợp đồng gia công, phụ lục 
hợp đồng, định mức gia công, tờ khai, và các chứng từ khác. Cho phép gửi các chứng từ 
gốc tới Hải Quan dưới dạng điện tử như: Invoice, CO, Packing Listvv... 

Trao đổi thông tin Hỗ trợ việc trao đổi thông tin giữa Hải Quan và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công 
việc. 

ĐÓNG GÓI 

ECUS_EG phiên bản đơn Chạy trên máy đơn 

ECUS_EG phiên bản mạng Chạy trên mạng, hỗ trợ làm việc nhóm, chuyên môn hoá công việc. 


