ＴＫＣ НББ-ын семинар

3-р хэсэг

Глобал удирдлагийн ил тод байдлыг дэмжинэ
Гадаад дахь охин компанийн үр дүнгийн хяналт,зохицуулалт
хөрөнгийн хяналт, хууль бус үйлдлээс сэргийлэх, хамгаалах

ＴＫＣ ХК

ААН-ын мэдээллийн системийн төв
1

Гарчиг

I. Гадаад дахь бизнес монитор гэж юу вэ?
II. Гадаадад бизнес эрхлэгч ААН-үүдийн тулгамдсан асуудлууд
III. Системийн товч танилцуулга

2

ⅠГадаад дахь бизнес монитор гэдэг нь

Overseas Business Monitor
<Гадаадад үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-үүдэд зориулсан үүлэн тооцоололд
суурилсан үйлчилгээ>

1. Гадаад дахь санхүүгийн программтай журнал холбох
2. Гадаад дахь охин компанийнхаа хамгийн сүүлийн үеийн үр дүнг олж мэдэх
3. Гадаад дахь охин компанид гарч буй бүртгэлийн алдаа, хууль бус үйлдлийг олж илрүүлэх

Санхүүгийн
программ Санхүүгийн
программ

Санхүүгийн
программ
Санхүүгийн
программ
Санхүүгийн
программ

Санхүүгийн
программ Санхүүгийн
программ
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ⅠГадаад дахь бизнес монитор гэдэг нь

Overseas Business Monitor
<TKC группийн цогц системтэй хослуулан ашигласнаар гарах үр дүн>
1. Группийн хэмжээний бүх үйл ажиллагааны үр дүнг хянах боломжтой
2. Дотоод дахь ажил гүйлгээг нэгтгэн холбосноор нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргах хугацааг хурдавчлана
3. Өдөр тутмын бүртгэлээс тайлант үеийн хаалт хүртэлх үйл явцын “Цогц шийдэл”
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Ⅱ Гадаад дахь ААН-үүдийн тулгамдсан асуудлууд

１．Төв компанийн зүгээс
(1) Гадаад дахь охин компанийн үйл ажиллагааны үр дүнг олж мэдэхэд хэцүү
-Үр дүнгийн мэдээ оройтож ирдэг(1 сарын дараа）

-Үр дүнгийн мэдээ ирсэний дараах засвар, залруулга

Гадаад дахьохинкомпанийнүр дүнг японоос хүссэнцагтаа харахболомж
Гадаад дахь санхүүгийн нэгдсэн системд холбогдсоноор охин компанид хийгдсэн ажил гүйлгээний
мэдээллийг төв компанийн дансуудтай холбож, харах боломжтой. Түүнчлэн охин компанийн дансууд
болон журналыг дэлгэрэнгүй байдлаар задлан харах(Drill Down) боломжтой.

(2) Гадаад дахь охин компанид гарч буй НББ хөтлөлтийн алдаа, хууль бус үйлдэл
- Дахин давтагдах алдаа

-Улам бүр төвөгтэй болох хууль бус үйлдэл

Гадаад дахьохинкомпанидгарч буй бүхажилгүйлгээгхянахболомж

Гадаад дахь охин компанид гарч буй бүх ажил гүйлгээг хянах боломжтой. Охин компани дахь дансууд
болон харилцагчийн нэрээр шүүлт хийн харах боломжтой бөгөөд мөн холболтын дараах төв компанийн

дансдаарх шүүлтийг ч хийх боломжтой.

(3) Зарим харилцааны хүндрэлтэй байдал
- Цагийн зөрүү

- Хэл

Цагийнзөрүүболон хэлнийхүндрэлзэргийгшийдвэрлэхболомж(Япон,Англихэл ）

- 言語

Интернэтийн орчинд байхад хэзээ ч хаанаас ч ашиглах боломжтой. Тухайн орны хэлээр хийгдсэн ажил

гүйлгээг орчуулгын цэсийг ашиглан Япон болон Англи хэлээр харж болно.
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Ⅱ Гадаад дахь ААН-үүдийн тулгамдсан асуудлууд
2. Охин компанийн зүгээс
(1) Хариуцсан захирал (Япон хүн) ч үр дүнгийн талаарх мэдээллийг олж авахад хэцүү
- НББ хөтлөлтийг тухайн компанийг хариуцсан Санхүүгийн тайланг тооцоог гаргадаг компанид бүхэлд нь
даатгадаг.

- Тухайн орны хэл дээр тайлан мэдээ гардаг.

Өөрийн компанийн үр дүнг японхэл дээр харах боломж
Товч хураангуйлан харуулсан өөрийн компанийн үр дүнг япон хэл дээр харж болно. Мөн охин

компаниийн гүйлгээ тус бүрийг (Drill Down) дэлгэрэнгүй байдлаар задлан харж, тэдгээрийн учир
шалтгааныг олоход хялбар болно.

(2) Төв компанитай харьцах харилцаа
- Сар тутмын үр дүн мэдээг бэлтгэх, явуулах

-Тасралтгүй ирэх асуултын хариулт

Гадаад дахь охин компанийн ажлын ачааллыг багасгахболомж
Өнөөг хүртэлх өдөр тутмын санхүү, НББ-ын ажил үүргийг өөрчлөх шаардлаггүйгээр, ажил гүйлгээний
мэдээллийг сервер дээр байршуулахад л төв компани руугаа бэлтгэж явуулдаг тайлан мэдээнээс

чөлөөлөгдөнө.
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Ⅲ Системийн товч танилцуулга
Ерөнхий агуулга
Гадаад дахь охин компани

Япон дахь төв компани

Охин компанийн захирал

Охин компанийн
ажилтан

1-1. Группийн мастер тохиргоо

Журнал
холболт

Бэлтгэл ажиллагаа

-ААН группын нэр
- Валют

-Нэгтсэн данс
- Харилцагчид

1-2. Компани тус бүрийн мастер тохиргоо
- Компани тус бүрийн данс

- Охин компани дахь
-

программ хангамжтай холбох тохируулга

-

Харилцагчийн нэр – Орчуулгын толь
1-3. Үлдэгдэл болон эхлэлтийн балансын тохиргоо
- Компани тус бүрийн дансдын үлдэгдэл
- Харилцагчид болон валют тус бүрийн үлдэгдэл

1-4 Өгөгдөл холболт болон гүйлгээ нэмэх

<Төв компани дээр холболт хийх үед>

- Журнал файлыг оруулах

Дансны төлөвлөгөө
Гүйлгээ баланс

2-2. Охин компани
дахь софтоос файл
экспортлох
- Журналын дэлгэрэнгүй

1-5. Гадаад дахь охин компанийн ажил гүйлгээг
харах
Үр дүнг хянах

2-1. Охин компани дахь
софтоос файл экспортлох

-

Ерөнхий дэвтэр, Гүйлгээ баланс

Автомат орчуулгын цэс (япон, англи хэл)
1-6. Гадаад дахь охин компанийн үр дүнгийн
мэдээллийг олж мэдэх
- Ахиуц ашгийн харьцаа
- Өмнөх онтой харьцуулах
- Төсөв гүйцэтгэлийн харьцуулалт - Өөрчлөлтийн график

2-4. Өөрийн компанийн гүйлгээг харах

-

Ерөнхий дэвтэр, Гүйлгээ баланс
Автомат орчуулгын цэс (Япон, Англи хэл)

2-5. Өөрийн компанийн үр дүнг олж мэдэх
- Ахиуц ашгийн харьцаа - Өмнөх онтой харьцуулах
- Төсөв гүйцэтгэлийн харьцуулалт- Өөрчлөлтийн
график

<Охин компани дээр
холболт хийх үед>
2-3. OBM сервер дээр
байршуулах
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Ⅲ Системийн товч танилцуулга
2．Нэгтсэн данс болон компани тус бүрийн данс
1. Нэгтсэн дансдыг (Төв компанийн данс зэрэг)-ийг бүртгэх
2. Охин компани тус бүрийн дансдыг бүртгэх
3. Нэгтсэн данс болон компани тус бүрийн дансдыг нэгтгэж нэгдсэн данс зохиож холбох
Компани тус бүрийн дансдын ангилал

Code

Нэгтсэн дансдын ангилал

Account Name

10010

Cash on hand

11020

Check

11031

X Bank Account

11032

Y Bank Account

11033

Z Bank Account

・・・

・・・

30010

ABC USA Co. Sales

30020

DEF USA Inc. Sales

30030

GHI Co. Sales

30040

JKL Co. Sales

Код

Дансны нэр

1000000

Касс

1100000

Харилцах

・・・

・・・

4000000

БорлуулалтＡ

4100000

БорлуулалтＢ

・・・

・・・
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Ⅲ Системийн

товч танилцуулга

2．Нэгтсэн данс болон компани тус бүрийн данс
1. Компани тус бүрийн дансдаас бүтэх гүйлгээний холболт
2. Нэгтсэн дансдын үлдэгдлийг харах
3. Нэгтсэн дансдын үлдэгдлээс компани тус бүрийн дансдын үлдэгдлийг хүртэл дэлгэрэнгүй задлан

харах(Drill Down)
Нэгтсэн дансдын үлдэгдэл

Компани тус бүрийн
дансдын үлдэгдэл
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Ⅲ Системийн товч танилцуулга
3．Охин компани дахь санхүүгийн программтай журнал холбох

1.

Журнал импортлох загвар функцээр тохируулагдсан өөрөө тохируулах боломжгүй холболт

- Огноо, файлын формат

- Нөхцөлт тохиргоо

- Мөрийн дарааллын өөрчлөх

- Үсгийн дарааллыг холбох

- Үсгийн фонт танихгүй байх үеийн зохьцуулалт

2. Төв компани болон гадаад дахь охин компанийн аль аль нь журналаа сервер дээр байршуулах боломжтой
用友用
Журнал импортлох
загвар
萬吉用
Журнал импортлох
загвар

QuickBooks用
Журнал импортлох
загвар

Dynamics用
Журнал импортлох
загвар
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ⅢСистемийн товч танилцуулг
4.Харилцагч болон тухайн харилцагчийн тухайн газар дахь нэр
1. Харилцагч (холбогдох компани､гол харилцагчид) тус бүрийн ажил гүйлгээ, дансдын үлдэгдлийг харах боломжтой
2. Харилцагч бүр дээр、охин компани тус бүр дээрх харилцагчийн тухайн газар дахь нэрийг бүртгэх
3. Охин компанийн харилцагчдын нэрээр охин компанийн гүйлгээг шүүн харах
Харилцагчийн тухайн газар дахь нэрийг

Хянахыг хүссэн харилцагчийг бүртгэх

бүртгэх
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ⅢСистемийн товч танилцуулга
5. Орчуулгын цэс
1. Гадаад дахь охин компанийн санхүүгийн мэдээллийг тухайн орны хэл, Япон хэл, Англи хэлээр харах боломжтой
2. Данс, харилцагчийн нэр, хураангуй журналын Япон хэл, Англи хэл дээрх орчуулгын тохиргоо
3.Орчуулгын сайтаас автомат орчуулга хийх ч боломжтой

Тухайн газар дахь ажил гүйлгээг Япон, Англи

Орчуулгын цэсийн тохиргоо

хэлээр харах боломж
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ⅢСистемийн товч танилцуулга
6. 365 хоног өөрчлөгдөх Орлогын тайлан
1. Гадаад дахь охин компанийн үр дүн, мэдээний хураангуйлсан хүснэгт
2. Тайлант хугацааны төсвийн харьцуулалт болон өмнөх оны тухайн үетэй харьцуулах харьцуулалтыг ч хийх
боломжтой
Тайлантүеийн
гүйцэтгэл

Тайлантүеийн төсвийнхарьцуулалт

Өмнөх жилийн өнөөүетэй харьцуулах
харьцуулалт

Цэвэр борлуулалт

Хувьсах зардал

Ахиуц ашиг

Тогтмол зардал

Ашиг
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ⅢСистемийн товч танилцуулга
6. 365 хоног өөрчлөгдөх Орлогын тайлан
3. Хураангуйлсан мэдээнээс тус бүрийн ажил гүйлгээ хүртэлх дэлгэрэнгүйг задлан харах (Drill Down)
4. Ахиуц ашгийн харьцааны өсөлтөд нөлөөлсөн бараа бүтээгдэхүүнийг олж мэдэх

5. Хувьсах зардал болон тогтмол зардлын өсөлт бууралтын шалтгаанийг олж мэдэх боломж

Гадаад дахь охинкомпанийн үр дүн?
Нэгтсэн дансны ямар борлуулалт өссөн ？
Төвкомпанийндансныямарборлуулалт өссөн

Сар бүрийн борлуулалтын хэлбэлзэл？
Аль ажилгүйлгээ ашигтайбайсан？

Ажил гүйлгээнийутга？
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ⅢСистемийн товч танилцуулга
7. Удирдлагын хяналтын модуль
1. Гүйцэтгэл болон төсвийн талаарх мэдээллийг олж авахын тулд OBM-ын тусгай функцийг Exel
рүү оруулах боломжтой
2. Excel файлыг нээхэд гүйцэтгэл болон төсөв хамгийн сүүлийн мөнгөн дүнгээр өөрчлөгдөнө
3. Бусад TKC функц болон Exel-ийн стандарт функц (Хүснэгт, График)-тэй хослуулан ашиглах
боломжтой
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<Голлох үзүүлэлт>
Үзүүлэлт
ААН группийн нэр
Компани

Валют

Нэгтсэн данс

Харилцагч

Компани тус бүрийн данс

Орчуулгын цэс

Дүн

Цифрын тоо・Үсгийн тоо
Өргөнөөр 30 үсэг, Нарийнаар 60 үсэг( Өргөн,Нарийн хольж болно)

Компанийн код

Англи үсэг болон тоо 12 цифр

Компанийн нэр

Өргөнөөр 30 үсэг, Нарийнаар 60 үсэг( Өргөн,Нарийн хольж болно)

ISO4217-д үндэслэсэн валютын код

Англи үсэг болон тоо 3 цифр

Валютын нэр

Өргөнөөр 20 үсэг, Нарийнаар 40 үсэг( Өргөн,Нарийн хольж болно)

Туслах валютын цифрийн тоо

0～4 тоо үсэг

Нэгтсэн дансдын код

Англи үсэг болон тоо 12цифр

Нэгтсэн дансдын нэр

Өргөнөөр 20 үсэг, Нарийнаар 40 үсэг( Өргөн,Нарийн хольж болно)

Харилцагчийн код

Англи үсэг болон тоо 12цифр

Харилцагчийн нэр

Өргөнөөр 20 үсэг, Нарийнаар 40 үсэг( Өргөн,Нарийн хольж болно)

Харилцагч тус бүрийн тухайн газар дахь нэр

Өргөн,Нарийн 60үсэг

Компани тус бүрийн дансдын код

Англи үсэг болон тоо16цифр

Компани тус бүрийн дансдын нэр

Өргөн,Нарийн 60үсэг

Япон орчуулга

Өргөн,Нарийн 60үсэг

Англи орчуулга

Өргөн,Нарийн 60үсэг

Ажил гүйлгээний дүн

13цифр（Таслалаас хойшхи цифрийн тоог заана）

Ажил гүйлгээний дүн (Валютаар）

13цифр（Таслалаас хойшхи цифрийн тоог заана）

Үлдэгдэл

15цифр (Таслалаас хойшхи цифрийн тоог заана

Үлдэгдэл （Валютаар）

15цифр（Таслалаас хойшхи цифрийн тоог заана
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END
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