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Lập báo cáo

 

Kế toán xuất hóa đơn nhanh 
chóng, phụ huynh nhận được  hóa 
đơn ngay lập tức không cầ n chờ đ ợi

Không lo về việc  mất, chá y, 
hỏng hóa đơn

Tiết kiệm chi  phí in ấn, bảo quản, 
lưu trữ  h óa đơn

Phụ huynh

Chủ động thời gian  đóng tiền,  không mất thời gian 
đi lại và chờ đ ợi;

Nộp học phí nhanh chóng trong vòng 1 phút, nhận 
ngay hóa đơn tiền học;

Không cầ n sử d ụng tiền mặt, trá nh rủi ro sai s ót

Nhà trường - Kế toán

Có công  cụ thông báo thu phí nhanh  chóng,  tiết 
kiệm th ời gian;

Giảm thiểu  áp lực  thu tiền  mặt cho  kế toán tại 
những ng ày thu phí;

Tiết  kiệm chi  phí in ấn thông báo thu phí, biên 
lai /hóa đơn thu tiền…

EMIS  Khoản  thu là công  cụ giúp nhà 

trường  lập kế hoạch  và thực  hiện  các 

nghiệp vụ thu học  phí, các  khoản  thu 

khác  và quản lý miễn  giảm học  phí, 

hỗ trợ kinh phí học  tập để báo cáo 

cho PGD/SG D. 

Đặc  biệt  phần  mềm  đáp  ứng  rấ t tốt nghiệp  vụ 
thanh  toán  học  phí  tr ực tuyến,  thu  hộ học  phí 
và quản lý phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.
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