THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
Hệ thống thông tin là hệ thống thu nhận, xử lý, ghi chép thông tin, tổng hợp, báo cáo các nghiệp
vụ kinh tế trong doanh nghiệp và các thông tin từ bên ngoài doanh nghiệp.
Trong 1 doanh nghiệp hệ thống thông tin bao gồm: thông tin thị trường, thông tin thống kê,
thông tin nghiệp vụ kỹ thuật, thông tin kế toán, thông tin tài chính và thông tin phi tài chính…
Trong đó thông tin tài chính kế toán có một vị trí quan trọng trong quản lý tài sản cũng như ra
quyết định điều hành doanh nghiệp. Do đó, có thể chia hệ thống thông tin thành 2 bộ phận cơ bản:
Hệ thống thông tin chung và hệ thống thông tin kế toán.
Đầu tiên là hệ thống thông tin chung. Để nâng cao hiệu quả của hoạt động KSNB, đối với hệ
thống này, doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong kết nối thông tin
để thông tin, dữ liệu được truyền tải liên tục, chính xác và hiệu quả, cụ thể như sau:
•

•

Một là thiết lập hệ thống quản lý công văn tài liệu online và kết nối trực tuyến với mọi bộ
phận, phòng ban trong doanh nghiệp để toàn bộ công văn đi, công văn đến được chuyển
đến nơi nhận một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc in ấn và vận
chuyển công văn, từ đó công việc cũng được xử lý nhanh và hiệu quả hơn.
Hai là áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý: bên cạnh phần mềm kế toán
còn có rất nhiều phần mềm có tính ứng dụng cao, hỗ trợ rất nhiều cho nhà quản lý như
phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm lập và theo dõi kế hoạch, phần mềm quản lý bán
hàng, mua hàng… Doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm quản trị hoạch định các nguồn
lực doanh nghiệp ERP là phần mềm tích hợp toàn bộ các chức năng của các phần mềm
quản lý tài chính và phi tài chính, đây là phương thức quản trị tiên tiến được sử dụng rộng
rãi trên thế giới. Các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị sẽ được truyền trực tiếp lên hệ
thống máy chủ thông qua hệ thống mạng giúp cho số liệu được cập nhật kịp thời, nhanh
chóng và có độ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu quản trị của đơn vị.

Thứ hai là hệ thống thông tin kế toán.
Như tôi đã đề cập ở trên, thông tin tài chính kế toán có một vị trí quan trọng trong quản lý tài
sản cũng như ra quyết định điều hành doanh nghiệp. Do đó, bên cạnh việc ứng dụng công nghệ
cao vào công tác kế toán thì doanh nghiệp cần chú trọng thiết lập hệ thống chứng từ kế toán khoa
học, thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm soát nội bộ. Hệ thống thông tin kế toán
bao gồm: hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống tài khoản và các báo cáo
kế toán:
Một hệ thống kế toán hữu hiệu phải đảm bảo các mục tiêu kiểm soát chi tiết gồm tính có thực
(nghĩa là không được ghi chép nghiệp vụ không có thực vào sổ sách kế toán); Sự phê chuẩn (đảm
bảo mọi nghiệp vụ phải được phê chuẩn hợp lý); Tính đầy đủ (đảm bảo mọi nghiệp vụ phát sinh
đều được ghi chép đầy đủ); Sự đánh giá (đảm bảo không có sai phạm trong việc tính toán và đánh
giá); Sự phân loại (đảm bảo việc ghi chép vào đúng tài khoản và sổ sách theo chế độ); Tính đúng
kỳ (ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên nguyên tắc cơ sở dồn tích); Quá trình chuyển số

và tổng hợp phải chính xác (số liệu ghi trên sổ phải được cộng số phát sinh, rút ra số dư cuối kỳ,
chuyển số chính xác, tổng hợp và trình bày trên báo cáo tài chính một cách chính xác).
Chỉ khi nào doanh nghiệp xây dựng được một hệ thống thông tin tốt thì truyền thông mới có thể
trợ giúp cho việc trao đổi thông tin giữa bên trong với bên ngoài doanh nghiệp, giữa nội bộ doanh
nghiệp, truyền đạt mệnh lệnh, chuyển giao kết quả trong một đơn vị, nó được truyền từ cấp trên
xuống cấp dưới và thông tin từ cấp dưới lên, giữa các bộ phận với nhau trong một thể thống nhất.
Từ đó giúp DN hoạt động hiệu quả & phát triển bền vững.

