
 

 

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ LƯU TRỮ DỮ LIỆU - ECUSDRIVER 

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: 

Người khai hải quan có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, sổ sách, chứng từ 

kế toán trong thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán. Ngoài ra, người khai hải quan phải lưu 

trữ các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, bao gồm 

chứng từ vận tải đối với hàng hóa xuất khẩu, phiếu đóng gói, tài liệu kỹ thuật, chứng từ, tài liệu liên quan 

đến định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Do đó, doanh nghiệp có thể áp dụng 

hình thức lưu trữ hồ sơ giấy hoặc lưu trữ hồ sơ dạng điện tử trên máy tính, máy chủ hoặc USB, nhưng 

vấn đề là trong thời gian dài như vậy làm sao tránh được tình trạng rách, cháy, mất khi lưu hồ sơ giấy 

hoặc hỏng, mất khi lưu dạng điện tử. 

Hiện nay, công ty Thái Sơn đã tích hợp dịch vụ lưu trữ dữ liệu ECUSDriver vào phần mềm 

ECUS5VNACCS, cho phép doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu trên DC (Data Center), được bảo đảm an toàn 

vĩnh viễn, bảo mật dữ liệu, dễ dàng khôi phục khi cần thiết. 

 

Hệ thống sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, công ty khai thuê: 

 Nơi lưu trữ dữ liệu phần mềm ECUS5VNACCS trên hệ thống Data center. 

 Dữ liệu dược đảm bảo an toàn, bảo mật. 

 Không lo bị mất dữ liệu khi máy tính sử dụng bị mất, hoặc cháy hỏng. 

 Dễ dàng đồng bộ dữ liệu từ máy tính doanh nghiệp lên hệ thống lưu trữ Data center. 

 Mỗi tài khoản đăng ký sẽ được cấp một nơi lưu trữ riêng biệt trên đám mây. 

Đăng ký tài khoản sử dụng đơn giản, kích hoạt qua địa chỉ email, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với 

dịch vụ: 



 

 

 

Dễ dàng cấu hình và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống máy chủ lưu trữ với đầy đủ các mục chứng từ trên 

phần mềm ECUS5VNACCS đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: 

 

Dữ liệu được bảo mật cao nhờ khả năng cấu hình thiết bị đăng nhập, chuyển đổi kiểu bảo mật cho tài 

khoản dễ dàng: 



 

 

 

Trong trường hợp bị mất máy, hỏng máy làm mất dữ liệu trên máy tại doanh nghiệp, doanh nghiệp dễ 

dàng thực hiện việc khôi phục bằng thao tác đồng bộ các dữ liệu từ hệ thống một cách đơn giản nhất: 

 

  



 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

Cty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn 

 

 

Trụ sở Hà Nội: 

Phố Đặng Thùy Trâm- Hoàng Quốc Viêt - Cầu Giấy-Hà Nội. 

Điện thoại: 024.37545222, FAX: 024.37545223 

Chi nhánh TP.HCM: 

33A -  Cửu Long- F.2-Tân Bình, TP.HCM. 

Điện thoại: 028.35470355. FAX: 028.35470356 

Chi nhánh Bình Dương: 

B4-08 Cao ốc BICONSI ,Yersin ,Thủ Dầu Một, Bình Dương.  

Điện thoại: 0274.3848886, Fax: 0274.3848882 

Chi nhánh Đồng Nai: 

93/75 Đồng Khởi, Tân Phong, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.  

Điện thoại: 02518.871868, Fax: 02518.871866 

Chi nhánh Đà Nẵng: 

Tầng 4 - Toà nhà EVNGENCO 2, Số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm 

Lệ, TP Đà Nẵng.  

Điện thoại: 0236.3868363, Fax: 0236.3868364 

Tổng đài hỗ trợ (hỗ trợ khách hàng 24/7)  

Miền Bắc: 19004767   

Miền Nam – Miền trung: 19004768 

 


