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BePro.vn tự hào là công ty tiên phong vận hành Dịch vụ

Kế toán trên nền công nghệ hiện đại.



“
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Giới thiệu chung

CÔNG TY 
CỔ PHẦN BE PRO
Giới thiệu chung



Giới thiệu công ty
● BePro.vn cung cấp các dịch vụ chuyên ngành về mảng Pháp Lý – Kế Toán

– Nhân Sự với đội ngũ chuyên môn cao, chuyên nghiệp, luôn đặt uy tín và

chất lượng lên hàng đầu.

● BePro.vn không chỉ được các Doanh nghiệp tin tưởng và đánh giá cao là

công ty chuyên về dịch vụ Kế toán, mà còn bởi sự đa dạng dịch vụ và

chất lượng vượt trội.
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“…sống tử tế, giữ chữ tín, nhận trách nhiệm…”

Giới thiệu chung



SỨ MỆNH & MỤC TIÊU
Sứ mệnh
BePro.vn luôn đồng hành hữu ích cùng Doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển, giúp cho mọi Doanh nghiệp 

nhỏ và siêu nhỏ chuyên nghiệp hóa hoạt động kế toán hiệu quả với chi phí hợp lý.

Tầm nhìn – Mục tiêu
BePro.vn luôn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu quy trình tác vụ chuyên nghiệp để trở thành 

Công ty cung cấp dịch vụ Kế toán lớn nhất Việt Nam – hướng đến phục vụ 50.000 Doanh nghiệp.
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Giới thiệu chung



“
BePro.vn cam kết cung cấp Dịch vụ

Kế toán trọn gói cho Khách hàng

dựa trên 3 nền tảng chính sau
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Tạo nền tảng kết nối làm việc hiệu quả giữa KH và

BePro.vn trên quy trình dịch vụ kết hợp công nghệ

hiện đại được giám sát tiến độ, kết quả bởi các

chuyên gia Kế toán của BePro.vn.

Cung cấp các giá trị và công cụ tiện ích liên quan

để đảm bảo sự trải nghiệm tốt nhất cho vòng đời

khách hàng từ đầu đến cuối.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng cách luôn

đặt khách hàng làm trung tâm của sự xây dựng và

phát triển.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giới thiệu chung



Your Company Name

“Luôn nỗ lực mang đến sự hài lòng

cho Quý khách hàng trong từng

dịch vụ…”

THÀNH LẬP 

DOANH NGHIỆP QUYẾT TOÁN THUẾ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

TRỌN GÓI

CHỮ KÝ SỐ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BẢO HIỂM XÃ HỘI

CÁC GIẢI PHÁP
CUNG CẤP

Giới thiệu chung



Your Company Name 7

LÝ DO TIN CHỌN BEPRO.VN
Giới thiệu chung



4 điểm mạnh nổi bật
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Công ty dịch vụ kế toán trọn gói vận hành trên nền công nghệ hiện đại

Hệ thống chuyên trang hữu ích riêng biệt

Quy trình triển khai dịch vụ chuyên nghiệp, minh bạch, uy tín, đồng hành cùng 

doanh nghiệp

Cách tính phí linh hoạt, tiết kiệm 75% so với thị trường

HỆ THỐNG NHÂN SỰ

10/2019

07 

nhân viên

02/2020

20 

nhân viên

06/2020

30 

nhân viên

40 

nhân viên

10/202040 nhân sự

15 chuyên viên Kế toán

7 chuyên viên tư vấn

10 CTV Kế toán

5 chuyên viên kỹ thuật công nghệ

3 nhân viên các vị trí khác

Giới thiệu chung

Công ty CP Kế Toán Be Pro luôn coi nhân sự là yếu tố

quan trọng nhất quá trình phát triển của Doanh nghiệp.

Nhân sự Be Pro gồm: trên 40 nhân viên trong đó 98%

có trình độ Đại học và trên Đại học được đào tạo tại các

trường Đại học có uy tín.

Be Pro hiện đang sở hữu một đội ngũ Kế toán với đầy

đủ các chứng chỉ đào tạo cập nhật kiến thức về các lĩnh

vực Kế toán, Tư vấn thuế. Năng lực và nhân sự của Be

Pro luôn được đánh giá rất cao bởi các đối tác và khách

hàng của Be Pro.



ĐIỂM MẠNH 
NỔI BẬT  

CHỈ CÓ TẠI BEPRO.VN



0201

04 03

Công ty dịch vụ kế toán trọn gói tiên

phong vận hành trên nền công nghệ

hiện đại

Hệ thống chuyên trang hữu ích riêng biệt

và phần mềm AMS (Accounting

Management System), cung cấp các

khuyến nghị tài chính thông minh

Cách tính phí linh hoạt, dựa trên nhu

cầu hóa đơn mỗi tháng của KH

Quy trình triển khai dịch vụ chuyên

nghiệp, minh bạch. Cam kết đồng

hành cùng KH khi làm việc cùng Cơ

quan Thuế

4 ĐIỂM MẠNH NỔI BẬT



TIÊN PHONG VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ

Hệ thống quản lý ERP: Giúp quản lý

tổng thể hoạt động Công ty theo quy

trình chuyên nghiệp, chặt chẽ và chuẩn

xác.

Hệ thống Email/SMS tự động: Hỗ trợ

thông báo, kết nối giữa BePro.vn và

Khách hàng tại các trong quá trình làm

việc.

Hệ thống AMS - Accounting 

Management System

Phần mềm hỗ trợ KH theo dõi trực

quan tiến độ công việc, lưu trữ BCTC,

hóa đơn chứng từ và cung cấp cho KH

các phân tích BCTC, khuyến nghị

thông minh

BePro.vn tự hào là một trong những công ty tiên phong vận hành dịch vụ kế toán trên nền công nghệ hiện đại.



Thông tin hợp đồng của từng khách hàng được quản lý chặt chẽ, đồng thời hóa đơn 

chứng từ, mức độ thu chi, tình trạng sổ sách cũng được kiểm soát, theo dõi sát sao.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ERP

Hệ thống quản lý ERP giúp

BePro.vn quản lý tổng thể hoạt

động công ty theo quy trình

chuẩn xác, chuyên nghiệp.



Khảo sát 

& Báo phí

Ký kết 

hợp đồng

Tiếp nhận 

thông tin
Tạo kênh

giao tiếp

Kích hoạt 

hệ thống

Tiến hành 

thực hiện DV
Báo cáo tiến độ 

trực quan và tư vấn 

khuyến nghị thông 

minh trên BePro AMS 
(Accounting Management System)

01 02 03 04 05 06 07

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 
CHUYÊN NGHIỆP, MINH BẠCH
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 Cung cấp các bộ tài liệu quý chuyên

biệt về Kế toán – thuế, Quản trị doanh

nghiệp chuyên dành cho Start-

up/SMEs, CEO,…

 Các tài liệu luôn được cập nhật liên tục

hàng tuần

CEO.BEPRO.VN

TẢI TÀI LIỆU HAY MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY NGAY

https://ceo.bepro.vn/


Mobile Result

This is a sample text.Insert your desired text here. This is a sample 

text.Insert your desired text here. 

Add your own subtitle here.

This is a sample text.Insert your desired text 

here. This is a sample text.Insert your desired 

text here. 

Thuvienluat.bepro.vn
Chuyên trang tìm kiếm và tra cứu Văn bản

Pháp luật miễn phí

 Tổng hợp và cập nhật liên tục văn bản pháp luật

 Các mẫu Hợp đồng Kinh tế

 Tạo thành kho trung tâm dữ liệu giá trị, ưu tiên cao
vào việc trình bày dữ liệu và tìm kiếm văn bản
pháp luậtTÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGAY

https://thuvienluat.bepro.vn/
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Khoinghiep.bepro.vn
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Cung cấp đầy đủ bộ biểu mẫu kinh doanh dành riêng cho
doanh nghiệp

Cung cấp hệ thống tra cứu tên Công ty, Mã ngành nghề
miễn phí phục vụ cho quá trình Thành lập Doanh nghiệp
nhanh chóng, chính xác.

TRA CỨU MIỄN PHÍ NGAY 

https://khoinghiep.bepro.vn/


HỆ THỐNG TRA CỨU MÃ NGÀNH

HỆ THỐNG TRA CỨU TÊN CÔNG TY

TRA CỨU MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY 

Mới nhất 2018-2020, chuẩn xác - miễn phí – nhanh chóng

https://khoinghiep.bepro.vn/


Hơn 5.000khách hàng

Đã tin tưởng và đồng hành cùng BePro.vn
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1.000 khách hàng
Đã thành lập doanh nghiệp thành công cùng BePro.vn

500 khách hàng
Đã sử dụng các dịch vụ liên quan khác

3.500 khách hàng
Đã tin tưởng sử dụng DVKT trọn gói
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Báo chí viết về BePro.vn

https://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/bepro-don-vi-tu-van-dich-vu-ke-toan-tai-tphcm-3407952
https://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/bepro-don-vi-tu-van-dich-vu-ke-toan-tai-tphcm-3407952
https://giadinhvaphapluat.vn/tai-sao-nen-chon-dich-vu-ke-toan-thue-bepro-p72995.html
https://giadinhvaphapluat.vn/tai-sao-nen-chon-dich-vu-ke-toan-thue-bepro-p72995.html
https://www.xaluanvn.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2828959
https://www.xaluanvn.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2828959
https://phapluatvacuocsong.vn/quy-trinh-dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi-bepro-chi-phi-hop-ly-15891.html
https://phapluatvacuocsong.vn/quy-trinh-dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi-bepro-chi-phi-hop-ly-15891.html
https://www.techz.vn/178-620-6-dich-vu-ke-toan-thue-bepro-lua-chon-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho-ylt511974.html
https://www.techz.vn/178-620-6-dich-vu-ke-toan-thue-bepro-lua-chon-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho-ylt511974.html
https://www.bienphong.com.vn/cong-ty-ke-toan-bepro-lua-chon-dung-dan-cho-doanh-nghiep-post429938.html
https://www.bienphong.com.vn/cong-ty-ke-toan-bepro-lua-chon-dung-dan-cho-doanh-nghiep-post429938.html
https://dantri.com.vn/doi-song/dich-vu-ke-toan-thue-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-be-pro-20200618112535512.htm
https://dantri.com.vn/doi-song/dich-vu-ke-toan-thue-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-be-pro-20200618112535512.htm
https://www.24h.com.vn/doanh-nghiep/ke-toan-beprovn-giai-phap-toi-uu-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho-c849a1175626.html
https://www.24h.com.vn/doanh-nghiep/ke-toan-beprovn-giai-phap-toi-uu-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho-c849a1175626.html
http://netnews.vn/BePro-vn-Dich-vu-ke-toan-uy-tin-hang-dau-tai-Viet-Nam-kinh-doanh-6-0-2462385.html
http://netnews.vn/BePro-vn-Dich-vu-ke-toan-uy-tin-hang-dau-tai-Viet-Nam-kinh-doanh-6-0-2462385.html
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/dich-vu/981716/dich-vu-ke-toan-thue-gia-re-chuyen-nghiep-hang-dau-tai-viet-nam
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/dich-vu/981716/dich-vu-ke-toan-thue-gia-re-chuyen-nghiep-hang-dau-tai-viet-nam
http://tiin.vn/chuyen-muc/sanh/beprovn-chuyen-nghiep-hoa-hoat-dong-ke-toan-voi-chi-phi-hop-ly.html
http://tiin.vn/chuyen-muc/sanh/beprovn-chuyen-nghiep-hoa-hoat-dong-ke-toan-voi-chi-phi-hop-ly.html
https://www.tinmoi.vn/toi-uu-hoa-quy-trinh-ke-toan-cho-cac-doanh-nghiep-viet-nam-011561276.html
https://www.tinmoi.vn/toi-uu-hoa-quy-trinh-ke-toan-cho-cac-doanh-nghiep-viet-nam-011561276.html
https://www.webketoan.vn/bepro-vn-dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi-hieu-qua-tai-hcm.html
https://www.webketoan.vn/bepro-vn-dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi-hieu-qua-tai-hcm.html
https://mobile.tinmoi24.vn/beprovn-cung-cap-giai-phap-ke-toan-tron-goi-khac-biet/news-1000-16-ad53a6673d3540f9643d5bdadb9966cf
https://mobile.tinmoi24.vn/beprovn-cung-cap-giai-phap-ke-toan-tron-goi-khac-biet/news-1000-16-ad53a6673d3540f9643d5bdadb9966cf


BÁO CHÍ VIẾT VỀ BEPRO.VN



Báo chí nói về BePro.vn
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN BE PRO

▸ Mã số thuế: 0315953172

▸ Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM.

▸ Tổng đài hỗ trợ 24/7 

Hotline: 093.196.8383 - Email: hotro@bepro.vn

tel:0931968383
mailto:hotro@bepro.vn

