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Phà n I: Giớ i thiệ  u MINI.MIS 
 
Chộ đến nay khi mà công nghệ đã rất phát triển và có rất nhiều phần mềm phục vụ quản trị doanh nghiệp người ta vẫn không thể từ bỏ được Excel 
bởi tính linh hoạt và dễ hiểu của nó.  

Các báo cáo ngân sách và kế hoạch tài chính yêu cầu linh hoạt nên các báộ cáộ đóng gói trên phần mềm ERP không thể đủ đáp ứng. Việc ứng dụng 
các báo cáo sẽ làm giảm sự sáng tạộ và năng động củà người làm tài chính và kế toán quản trị. 

Tuy nhiên, sàu 20 năm kể từ khi Excệl rà đời Excệl đã được cải tiến rất nhiều nhưng khả năng tướng tác truy vấn với các nguồn dữ liệu vẫn còn 
khá hạn chế.  

 Excel không có khả năng tự động thu thập số liệu: 
· Quá trình thu thập dữ liệu dành cho các báo cáo Excel không hoàn toàn tự động nên nó sẽ mất nhiều công sức, thời gian và khả năng sài sót 

cao. 
· Những báo cáo dựa trên Excel sẽ không xử lý được nếu doanh nghiệp có lượng dữ liệu lớn, từ nhiều nguồn và cần cập nhật liên tục. 
· Dộ các báộ cáộ được xử lý bằng tày nên thông tin không được cung cấp theo thời gian thực, khó để có được những số liệu cập nhật. 

 
 Excel không xử lý được nhiều dạng dữ liệu khác nhau: 
 Khi dữ liệu được lấy từ nhiều nguồn khác nhau và ở các định dạng không thể được nhập (import) trực tiếp vào Excel, công việc chuyển đổi 

dữ liệu bằng tay là gần như không thể. 
 

 Xử lý công thức phức tạp: 
 Thế mạnh của Excel là hàm số, nhưng các hàm tổng hợp số liệu có sẵn của Excel không có tính vòng lặp nên việc trình bày các báo cáo 

phức tạp đòi hỏi phải sử dụng các công thức lồng nhau hoặc nhiều lần, không nhất quán, không có khả năng tự điều chỉnh và khả năng sài 
sót cao. 

 

Giải pháp MINIMIS được thiết kế ở dạng add-in Excel, để vẫn khai thác được các ưu điểm vốn có của Excel và bổ sung các chức năng để 
khắc phục các hạn chế nêu trên. 

Giải pháp này được phát triển từ năm 2016 và đã được ứng dụng thực tế tại một số Tập đoàn lớn trong lĩnh vực Kế toán quản trị và 
Quản trị tài chính. 
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1. Các nhóm chức năng 

 

 Chức năng Truy vấn dữ liệu 
 

Chức năng Truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL, kết nối các nguồn dữ liệu và thực hiện được truy vấn nối, để xử lý hợp nhất dữ liệu cho mục đích 
tổng hợp phân tích.. 
 

 
 

 Gần 70 hàm số bổ sung 
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 Hàng loạt các tính năng  
Phân tích và xử lý dữ liệu 

  

 
 

 

 Và nhiều tính năng khác 
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2. Về MINI.MIS 

Tên gọi 

 MINI:  
vì giải pháp có dung lượng toàn bộ rất nhỏ, chỉ xấp xỉ 
250KB (¼ MB) 

 

 MIS: 
Management Information System 
 

MINI.MIS là giải pháp mở, ứng đà lĩnh vực, ứng dụng chủ yếu trong việc xây dựng 
hệ thống các báo cáo kế toán quản trị và quản trị tài chính động. 

Cách truy cập 

 Thực đớn phím phải chuột 

 

 Tab Menu / Add-ins 
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Đặc điểm 

 Hoàn toàn không coding: 

MINI.MIS là sản phẩm đóng gói hộàn thiện.  
Bạn sẽ không bao giờ gặp hoặc phải thao tác lập trình. 

 

 Bạn là người chủ động tạo ra báo cáo Không như các giải pháp báo cáo BI trên ERP, MINI.MIS cung cấp các giải pháp: 
- Truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL; 
- Các giải pháp xử lý số liệu linh hoạt; 
- Tổng hợp số liệu bằng hàm SUMIFS2 và SUMIFS3 

Tất cả lệnh truy vấn, công thức đều trực tiếp trên ô Excel. Bạn sẽ là người chủ động 
tạộ rà các báộ cáộ và thày đổi báo cáo. 
 

 Đơn giản, an toàn: Toàn bộ phần mềm chỉ có 2 tập tin, cài đặt thủ công không theo hình thức file setup,  
nên bạn hoàn toàn có thể kiểm sộát được. 

 
 

  



MINI.MIS Book - Page 12  

Phà n II: Truy và n và  Hớ p nhà t dư  liệ  u 
 

1. Truy vấn đơn 

Truy vấn dữ liệu là gì? 
 
Truy vấn dữ liệu là việc trích xuất thông tin được lưu trữ trong các bảng nguồn dữ liệu theo yêu cầu. Hình dung chúng ta có nhiều thư viện lớn và 
trộng đó có nhiều tủ sách lớn. Truy vấn có thể trích xuất ngay ra những cuốn sách chúng ta cần và sắp xếp theo yêu cầu. 

Truy vấn dữ liệu rất khác và hiệu quả hớn rõ ràng so với cách copy, paste dữ liệu thông thường. Truy vấn thực hiện theo một mệnh đề truy vấn do 
chính bạn chủ động khai báo và không cần mở file dữ liệu truy vấn khi truy vấn, mệnh đề truy vấn được lưu lại để cập nhật khi dữ liệu có sự thay 
đổi ở lần tiếp theo, kết quả là dữ liệu đã được xử lý tùy biến theo yêu cầu chứ không chỉ là dữ liệu như bàn đầu, và tốc độ rất nhanh. 

Ngôn ngữ truy vấn SQL 

SQL là từ viết tắt trong tiêng Anh (Structured Query Language), là một ngôn ngữ truy vấn (trích lọc và xử lý) dữ liệu mang tính cấu trúc để lấy dữ 
liệu từ một cớ sở dữ liệu (bảng tính Excệl, cớ sở dữ liệu Access hoặc SQL Server về kế toán, về bán hàng, nhân sự,…) để phục vụ cho việc tổng hợp 
và trình bày số liệu theo mục đích củà người sử dụng. 

Ngôn ngữ SQL khá lạ lẫm với đà số người làm nghiệp vụ văn phòng nhưng không xà lạ gì với những người làm về cớ sở dữ liệu. Bạn sẽ cảm thấy 
choáng ngợp với sức mạnh của ngôn ngữ SQL, kết hợp với các tính năng linh hộạt của MINI.MIS và Excel có thể tùy biến tạo ra rất nhiều loại số liệu 
báo cáo với một câu lệnh truy vấn. 

MINI.MIS sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL mà hầu hết các cớ sở dữ liệu hiện đàng sử dụng. Bạn có thể dễ dàng tra cứu trên Internet, hoặc tại Phụ 
lục tài liệu này. 

Danh sách chức năng 
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Form duy nhất, truy vấn tất cả các kiểu dữ liệu 

 Dễ dàng tạo sheet truy vấn mới 

 
 
Chỉ một form truy vấn duy nhất ngay trên 
ô Excel: 
 
Tạo sheet truy vấn dễ dàng như tạo thêm 
sheet mới. MINI.MIS cung cấp tính năng 
kết nối đến các nguồn dữ liệu phổ biến, chỉ 
bằng việc khai báo tại ô nguồn dữ liệu (ô 
B2), MINI.MIS sẽ tự nhận biết loại nguồn 
dữ liệu để xử lý: 
 
· Dạng tập tin (file): Các sheet Excel / 

file MS Excel / MS Access / MS Foxpro 
· Server: SQL Server / Oracle / Google 

sheet 
 

 

 

 
    

 Truy vấn dữ liệu từ nguồn tập tin 
(Excel, Access hoặc Foxpro) 

Nếu tham số SOURCE bị bỏ trống thì 
nguồn dữ liệu là chính filệ ệxcệl đàng làm 
việc. 

Nếu nhập đầy đủ địa chỉ file (Excel, Access 
hoặc Foxpro) thì nguồn dữ liệu là chính 
filệ đó. 

MINI.MIS xử lý được tất cả các định dạng 
file Excel: xls, xlsx, xlsm, xlsb; tất cả các 

 
 

https://youtu.be/_4L11n67aV4
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định dạng file Access 

MINI.MIS xử lý được cả  địa chỉ tham 
chiếu tuyệt đối và tướng đối. 

  

 
 
Nếu file dữ liệu cùng thư mục hoặc ở thư mục con so với file truy vấn thì ghi địa chỉ file theo địa chỉ 
tương đối sẽ ngắn gọn hơn, không bị ảnh hưởng khi đổi tên hoặc di chuyển thư mục. 
 

 Truy vấn dữ liệu từ SQL Server: 
 
Phải nhập đủ 3 tham số máy chủ gồm IP 
hoặc tên máy chủ / Tên database / Tài 
khoản truy cập. Ba tham số này cách nhau 
bằng dấu gạch chéo / 
 
Mật khẩu truy cập SQL Server: Có thể sử 
dụng mật khẩu được mã hóa củà chướng 
trình. 
 

 
 
Các trường hợp đặc biệt: 
+ SQL dạng Trusted Connection: nhập 'sqltrusted' tại ô A1 
 + Oracle: nhập 'Oracle' tại ô A1 
 + SharePoint: nhập 'sharepoint tại ô A1 

 

Tính năng truy vấn linh hoạt 

 Sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL, bạn được 
chủ động việc lựa chọn dữ liệu cần lấy, 
cách thức tính tộán hộàn tộàn như đàng 
sử dụng các công thức Excel. 

 Chỉ với vài từ khóa 
· SELECT [tên trường] 
· FROM [tên bảng dữ liệu] 
· WHERE (điều kiện lọc) 
· GROUP BY [tên trường cần nhóm] 

Và một số từ khóa SUM, COUNT, AS, LIKE, 
NOT LILE  là bạn đã thực hiện được hầu 

 
 
Hàm truy vấn được lưu ngày trên ô Excệl thông thường nên người sử dụng chủ động điều chỉnh 
cho phù hợp hoặc kết hợp với các ô Excệl để tạo mệnh đề truy vấn có thể thày đổi. 
 
Xệm hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL tại phần Phụ lục 

https://youtu.be/4YCmWbRThhU
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hết các truy vấn cần thiết cho yêu cầu 
công việc của bạn. 

 

 Kết hợp với các ô tính Excel làm tham số 
để tạo truy vấn động 

 
 

  
 

 Kết hợp bảng Data Table: 
 
 

Kết quả truy vấn dạng có thể trả về dạng bảng Dàtà Tàblệ để kết hợp với các tính năng có sẵn của 
Excel, bao gồm: 

- Kết hợp các công thức Excệl, để tính toán các cột bổ sung dựa trên kết quả các cột truy vấn. 
- Kết hợp tính năng Pivột Tàblệ Chàrt hộặc Add to data model để tạo biểu đồ và báộ cáộ động. 

 

  
 

 Dễ dàng sửa lỗi với tính năng báộ lỗi bằng 
tiếng Việt 

 

 
 

Khả năng xử lý số liệu dữ liệu lớn 

 Số trường dữ liệu tối đà có thể xử lý 256 

 Số bản ghi dữ liệu tối đà có thể xử lý/ 1 Dữ liệu SQL Server, Oracle, Microsoft Access, Foxpro: không giới hạn 

https://youtu.be/Vz6HAa0sVXk
https://youtu.be/ywT7q37HBAI
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lệnh truy vấn: Dữ liệu tập tin Excel:  
· 309.000 dòng nếu sử dụng MS Excel 32bit,  
· 1.048.000 dòng nếu sử dụng MS Excel 64bit. 

 Tốc độ xử lý: Nếu truy vấn dữ liệu từ Sệrvệr như SQL Sệrvệr: Tướng tự như tìm kiếm Google, MINI.MIS gửi lệnh 
cho máy chủ, máy chủ tính toán và trả về kết quả. Dộ đó tốc độ tính toán chủ yếu phụ thuộc khả 
năng xử lý của máy chủ chứa dữ liệu. 
Nếu truy vấn dữ liệu từ tập tin Excel hoặc Access: Phụ thuộc vào tốc độ củà máy tính và đường 
truyền nếu dữ liệu lưu ở server, tướng đướng tốc độ xử lý của Pivot Table. 
 

 

Truy vấn dữ liệu từ SQL Server 

 Tốc độ truy vấn dữ liệu: 
 

Truy vấn dữ liệu từ SQL có tốc độ rất nhanh do áp dụng phướng thức MINI.MIS gửi lệnh truy vấn 
đến máy chủ SQL Sệrvệr để xử lý. Máy chủ SQL Server tính toán và trả về kết quả về để hiển thị.  
 
Thời gian hoàn thành truy vấn phụ thuộc vào: Tốc độ đường truyền và khả năng xử lý của máy chủ. 
Nhưng nói chung tốc độ xử lý của máy chủ luôn mạnh hớn nhiều lần so với máy tính để bàn. 
 

 Mật khẩu được mã hóà để bảo vệ mật 
khẩu 
Mật khẩu truy vấn dữ liệu SQL Server được 
mã hóa và kết hợp lưu trong Registry để 
bảo vệ mật khẩu 

 
 

  
 

 

https://youtu.be/sN_NSWNgTnk
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Truy vấn bằng dạng hàm QUERY 

 MINI.MIS cung cấp hàm truy vấn để xử lý 
trong một số trường hợp hãn hữu cần kết 
quả truy vấn được cập nhật tức thì khi 
tham số truy vấn có thày đổi.  

 

 
 

  
 

 

Truy vấn dữ liệu từ Google sheet 

 Bước 1: Tạo kết nối tới bảng tính Google 1: Upload file dữ liệu lên Google Drive 
Upload file lên Google Drive bằng tài khoản Google của bạn vàộ thư mục tùy chọn 

 

https://youtu.be/l4stOrEaZsc
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2: Chuyển đổi định dạng file Excel sang định dạng của Google  

Nhấn mở file Excel vừa tải lên, nhấn chọn Tệp > Lưu dưới dạng Google Trang tính 

 
 
  3: Xuất bản file lên web 

❶  Xuất bản lên web: Chọn 

Publish to the Web > 
❷ Lựa chọn Microsoft Excel (.xlsx) 

Nhấn Publish để thực hiện. 

 

> 

 

 

 

 

4.  Copy và đường link do Google tự động tạo ra như hình ở dưới để kết nối. 
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 Bước 2:  

 
 

2. Truy vấn nối hợp nhất 

 

Tính năng truy vấn toàn bộ bảng tính 
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 Tính năng truy vấn toàn bộ bảng tính: 

 

Bạn phải hợp nhất dữ liệu đồng thời từ 

nhiều công ty hoặc chi nhánh trực tiếp từ 

phần mềm kế tộán để làm báo cáo tài 

chính hoặc báo cáo quản trị hợp nhất, 

kết quả của mỗi công ty/chi nhánh sẽ 

được truy vấn và trả về một sheet. Khi 

đó nên sử dụng chức năng ‘Quệry àll’ để 

phần mềm thực hiện. MINIMIS sẽ tự 

động rà soát từng sheet có truy vấn và 

thực hiện thay vì phải đến từng shệệt để 

cập nhật. 

 
 

  
 

 

https://youtu.be/MRLc2lWBMCc
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Tính năng truy vấn nối kết hợp 
 

 Tính năng truy vấn toàn bộ bảng tính: 

 

Bạn phải hợp nhất dữ liệu đồng thời 

từ nhiều công ty hoặc chi nhánh trực 

tiếp từ phần mềm kế tộán để làm báo 

cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị 

hợp nhất, kết quả của mỗi công ty/chi 

nhánh sẽ được truy vấn và trả về một 

shệệt. Khi đó nên sử dụng chức năng 

‘Quệry àll’ để phần mềm thực hiện. 

MINIMIS sẽ tự động rà soát từng 

sheet có truy vấn và thực hiện thay vì 

phải đến từng shệệt để cập nhật. 

 
 

  
 

 Tính năng truy vấn liên tục, kết hợp: MINI.MIS có khả năng truy vấn liên tục, nếu dữ liệu các tập tin Excel chứa dữ liệu lớn có thể chia nhỏ 
thành các tập tin nhỏ để xử lý. Tính năng này làm chộ khả năng truy vấn dữ liệu của MINI.MIS là không 
giới hạn. Tướng tự việc chúng ta không thể xách 100 thùng nước một lần, nhưng tà có thể chia thành 
100 lần, mỗi lần 1 thùng thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. MINI.MIS có thể xử lý truy vấn hàng trăm filệ chỉ 
trong một vài phút. 
 

 
 

https://youtu.be/MRLc2lWBMCc
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Truy vấn nối dữ liệu từ các Sheet 

https://youtu.be/5MsGwMpxbuM
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 Tình huống giả định:  
 
Bạn có bảng lướng của 12 tháng, mỗi 
tháng được trình bày trong 1 sheet, bạn 
cần tổng hợp số liệu của cả 12 tháng để 
quyết toán. 
 
Sử dụng MINI.MIS để hợp nhất dữ liệu từ 
các sheet, cả trộng trường hợp thứ tự cột 
dữ liệu trong các bảng khác nhau, và có 
thể sắp xếp các cột kết quả theo thứ tự 
mong muốn 
 

 
 

 
 

 Sử dụng phướng pháp truy vấn nối (là 
phướng  pháp thực hiện xong truy vấn n 
sẽ thực hiện tiếp truy vấn n+1) nên có thể 
tổng hợp không giới hạn kết quả truy vấn. 
 

 
 

  
 

https://youtu.be/2OY3Nu7wXpo
https://youtu.be/lpTcpyGkUfY
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 Kết quả truy vấn có thể trả về dạng 
Unpivot data thay vì dạng crosstab data sẽ 
giúp nhất quán và thuận lợi hớn trộng 
setup công thức báo cáo, nhất là các công 
thức tính dữ liệu lũy kế 
 

 

 
 

 Tính năng hỗ trợ: 
 
Hàm ListSheets có chức năng liệt kê danh 
sách các sheet và tự động tạo mệnh đề 
truy vấn tự động. 
 
Ứng dụng để tự động hợp nhất dữ liệu từ 
các sheet khi số lượng hoặc tên các sheet 
dữ liệu thường xuyên thày đổi hoặc số 
lượng sheet cần tổng hợp lớn. 

 
 

 
 

  
 

 

item jan feb mar item month value

a 9 8 8 a jan 9

b 5 1 1 b jan 5

c 6 9 9 c jan 6

a feb 8

b feb 1

c feb 9

a mar 8

b mar 1

c mar 9

https://youtu.be/wOyjdON3Ua4
https://youtu.be/AzYKBWaIYO0
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Truy vấn nối dữ liệu từ các File 

 Truy vấn hợp nhất đớn giản: 
 
Truy vấn hợp nhất đớn giản là trường 
hợp bạn cần hợp nhất dữ liệu từ nhiều 
filệ, trộng đó mỗi file có một sheet cần 
tổng hợp và có tên sheet cần tổng hợp 
giống nhau 
 
Giả sử bạn có bảng tính lướng của 12 
tháng, bảng tính mỗi tháng là một file. Bạn 
phải hợp nhất dữ liệu kết quả tính lướng 
từ 12 tháng để quyết toán. 
 

 
 

 
 

Tính năng chọn file nguồn dữ liệu 

 
 
 

Tính năng này chộ phép chọn đồng thời một hoặc nhiều file (nếu thực hiện truy vấn nối) và ưu tiên 
xác định thệộ địa chỉ tướng đối. 
 

 
 

https://youtu.be/jf1NbXo2wPc
https://youtu.be/XxvfSpMzJio
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 Hàm ListFiles 
 
Chức năng: Liệt kê danh sách các file có 
trong thư mục 
 
Ứng dụng để tạo báo cáo hợp nhất động 
khi các filệ trộng thư mục xác định cần 
hợp nhất có số lượng hoặc tên file thay 
đổi. 
 

 
 

 
 

 

Các truy vấn hợp nhất phức tạp 

Xem tại đây 

 

Phà n III: Phà n tí ch và  Xư  ly  Dư  liệ  u 
 

1. Phân tích và xử lý dữ liệu 

 

https://youtu.be/42i7DStu-gQ
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Danh sách chức năng 
 

 
 
 

Tham chiếu liên kết công thức hàng loạt 

Với chức năng có sẵn của Excel bạn phải thực hiện 
từng ô. Chức năng năng này giúp bạn tra cứu liên kết, 
phụ thuộc của các ô liên quan hàng loạt. 
 

 
 
 

 
 

 

Tính lượng điện tiêu thụ loại phòng 18m2

Thiết bị Số lượng Đơn vị Công suất/ 

/giờ (kwh)

Thời gian

hoạt động

Tổng

công suất

Đèn led down light 8w-220v xoay được 2 cái 0.008       12 0.19

Đèn led down light 5w-220v âm trần 1 cái 0.005       12 0.06

Đèn led down light 8w-220v âm trần 2 cái 0.008       12 0.19

Đèn led dây 5.5 met 0.039       12 2.54

Đèn bàn 1 cái 0.005       6 0.03

Điều hòa 1 cái 0.850       16 13.60

Tivi 1 cái 0.147       8 1.18

Tủ lạnh 1 cái 0.094       24 2.27

Quạt hút 1 cái 0.025       12 0.30

Cộng 20.36
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Kiểm toán công thức 

 
 
Chức năng này để di chuyển đến các ô tham số trong 
công thức tính và có thể quay trở về ô bàn đầu. 
 
Chức năng này hữu dụng khi kiểm tra tính toán 
trong các bảng tính phức tạp. 

  
 

 
 

Đếm ô chứa giá trị lỗi trong bảng tính 

 
 
Dễ dàng tìm ra tất cả các ô chứa giá trị lỗi trong file 
tính. Chức năng này sẽ đếm số lỗi ở tất cả các sheet. 
Hữu ích khi kiểm soát các tính tin cậy của các mô 
hình tài chính 

 
 

https://youtu.be/rm1LRLOYBgA
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Chuyển dữ liệu dạng bàn cờ sang dữ liệu dạng cột 

 
 
Chức năng này chuyển đổi dữ liệu bảng data table từ 
dạng bảng ngang sang bảng dọc, giúp việc setup 
công thức trộng báộ cáộ để lấy dữ liệu thuận lợi và 
ngắn gọn hớn. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

item jan feb mar item month value

a 9 8 8 a jan 9

b 5 1 1 b jan 5

c 6 9 9 c jan 6

a feb 8

b feb 1

c feb 9

a mar 8

b mar 1

c mar 9
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Trộn dữ liệu và gửi email tự động 

 
 
MINI.MIS cung cấp chức năng gửi email tự 
động trực tiếp từ Excel.  
Sau khi tạo form email mẫu và nhập các thông 
tin email nhận, nội dung thư, filệ đính kèm… 
MINI.MIS sẽ tự động liên kết với Microsoft 
Outlộộk để gửi thư. 
Bạn có thể định dạng kiểu chữ, mầu chữ, cỡ 
chữ, chữ nghiêng, chữ đậm, chữ gạch chân, 
xuống dòng…  dễ bằng một số từ khóa HTML 
để email bắt mắt. 
Bạn hoàn toàn sử dụng được các công thức và 
liên kết ô trộng Excệl để phối trộn nội dung để 
mỗi email có nội dung thư khác nhàu. 
 

 
 

 

 

https://youtu.be/SBxA7GddiXU
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Multi Goal Seek 

 
 
Với chức năng Gộàl Sệệk sẵn có của Excel, bạn chỉ có 
thể chạy một kịch bản/lần, thậm chí giá trị Goal 
Value phải nhập tay. 
Với chức năng Multi Gộàl Seek, bạn có thể tìm kiếm 
giá trị tham số theo giá trị mục tiêu hàng loạt các 
kịch bản. 
Ví dụ có thể ứng dụng để chuyển đổi lướng Nệt -> 
lướng Grộss của hàng ngàn nhân viên cùng một lúc. 

 

 

Tạo danh sách số ngẫu nhiên 

 
 
Với hàm RandBetween có sẵn của Excel bạn chỉ có 
thể tạo số ngẫu nhiên và nếu tạo cả một danh sách 
thì khả năng càộ sẽ có số trùng lặp. Với tính năng 
này sẽ nhanh chóng tạo ra danh sách số ngẫu nhiên 
lớn và không giá trị nào trùng lặp. 
Ứng dụng hữu ích khi bạn cần chọn mẫu ngẫu nhiên 
hoặc tạo mã hàng hóa không trùng.   
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Nhập dữ liệu từ danh sách 

 
 
Tính năng chọn từ danh sách của Excel vốn có từ 
Excệl 2003 đến này đã 15 năm và chưà có cải tiến 
gì. Excel chỉ hiển thị 8 dòng cho bạn chọn và 
không có tính năng lọc. 
Vẫn sử dụng danh sách nhập liệu bằng tính năng 
Validation có sẵn củà Excệl, nhưng với tính năng 
‘List Sệàrch’, bạn có thể tùy chọn sắp xếp, lọc theo 
từ khóa từ danh sách. 
Tính năng này hữu ích khi danh sách cần nhập 
dài. 

 
 
Tính năng nhập từ danh sách: 
có sẵn của Excel 

 

của MINI.MIS 
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2. Chuyển đổi công thức 

 

Danh sách chức năng 
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Chuyển đổi hàm SUMIF sang SUMIFS 

 
 
Hàm SUMIF có thứ tự các tham số tính ngược 
với hàm SUMIFS nên tạo ra một số bất tiện. 
Nếu bảng tính của bạn vẫn sử dụng hàm 
SUMIF và có số lượng lớn thì việc chuyển đổi 
thủ công rất dễ gây sai sót. 
Chức năng chuyển đổi SUMIF sang SUMIFS 
được thực hiện tự động trên toàn bộ shệệt để 
đảm bảo chính xác và giữ nguyên công thức 
tham chiếu. 

 
 
 

 
 
Thông báo kết quả chuyển đổi: 
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Chèn hàm IFERROR vào công thức 
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3. Chức năng cho Range & Cell 

 
Danh sách chức năng 

 

 

Sửa lỗi và chuẩn hóa dữ liệu dạng số, dạng ngày 

 

Chức năng này sửa tự động hàng loạt các lỗi giá trị ngày nhập thủ công 
hoặc khi xuất ra từ phần mềm không đúng định dạng. 
 

 
 
 

 
 

Chức năng này chuẩn hóà định dạng Numbệr, Pệrcệntàgệ và định dạng 
Date 
 

 

 

https://youtu.be/E4vE9GUklLU
https://youtu.be/gfLZ6RMeQcs
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Dịch bảng tính tự động 

 
 
MINI.MIS cung cấp chức năng 
dịch toàn bộ bảng tính giữa tiếng 
Anh và tiếng Việt. Các ô chứa 
công thức tính toán trong bảng 
sẽ được bỏ quà để không ảnh 
hưởng đến kết cấu bảng tính. 
 

 
 

  Dịch từ Việt sang Anh   
 

 
 

  Dịch từ Anh sang Việt     

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD Phương pháp dự báo

Dự báo doanh thu

Đào tạo giám đốc tài chính Tỷ lệ tăng trưởng

Tăng trưởng / năm

Đào tạo kế toán trưởng Tỷ lệ tăng trưởng

Tăng trưởng / năm

Đào tạo Excel kế toán Tỷ lệ tăng trưởng

Đào tạo khác Tỷ lệ tăng trưởng

Tăng trưởng / năm

Tổng doanh thu

Tăng trưởng / năm

REPORT OF BUSINESS RESULTS Forecasting method

Forecast revenue

Training of CFO Grow th rate

Grow th per year

Training Chief Accountant Grow th rate

Grow th per year

Excel training accountants Grow th rate

Other training Grow th rate

Grow th per year

total revenue

Grow th per year

https://youtu.be/VdhvcA6iilI
https://youtu.be/8LLB_vlIE_k
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Phà n IV: Cà c chư c nà ng bộ  sung chộ Excệl 
 

1. Các chức năng cho Workbook 

 

Danh sách chức năng 
 

 

Dọn Name ẩn, Name lỗi 

 
 
Các file mô hình kế hoạch tài chính và các dự toán 
xây dựng thường thấy bị tràn ngập Name rác, Name 
lỗi. Name rác và Name lỗi ảnh hưởng đến tốc độ 
tính toán của bảng tính và nhầm lẫn khi nếu có 
tham chiếu sai. 

Việc xóa thủ công thường gây ra lỗi vì xóa nhầm  
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Nàmệ đúng. Nếu Name ẩn thì thậm chí bạn không 
thấy để xóa. 

Chỉ một nút nhấn, MINI.MIS sẽ tự động unhide toàn 
bộ Name ẩn, dọn các Name lỗi trong file. 

 

 

 

 

 

 
 

Chuyển đổi toàn bộ bảng tính từ công thức sang giá trị, sang hình ảnh 

 
 
Bạn cần gửi mô hình tài chính chộ người 
khác nhưng không muốn họ biết công thức 
tính toán.  

MINI.MIS cung cấp 2 giải pháp: 

1. Chuyển toàn bộ bảng tính về dạng giá trị. 
Người đọc có thể xem và copy. 

2. Chuyển bảng tính về dạng hình ảnh. 
Người đọc vẫn thấy bảng tính hoàn toàn 
bình thường thệộ các shệệt nhưng không 
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thể cộpy được giá trị bảng tính vì đã 
được chuyển sang dạng ảnh. 

Tải file ví dụ file Excel đã convert sang 
dạng ảnh 

 

 
 

  

https://drive.google.com/open?id=1ZbMyibunkgh1gwd4429T4xrhMjQ-V7ij
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Blue Theme cho bảng Data table và Pivot table 

 
 
MINI.MIS cung cấp thêm chộ người sử 
dụng kiểu định dạng cho Data Table 
và Pivot table với mầu xanh.  

  
 

 

 

 
 

Chuyển đổi font chữ và cỡ chữ mặc định của bảng tính 

 
 
Font chữ và cỡ chữ mặc định của 
bảng tính là font và cỡ chữ có sẵn khi 
bạn tạo thêm một sheet mới trên file 
bảng tính đó.  

Excel chỉ cung cấp cho tùy chọn thay 
đổi font chữ và cỡ chữ mặc định khi 

 

 

Group Code Value Group Code Value

g1 ant 1 g1 ant 1

g1 bee 2 g1 bee 2

g2 cat 3 g2 cat 3

Total 3 Total 3

 Value  Value

g1 3 g1 ant 1

ant 1 bee 2

bee 2 + 3

g2 3 g2 cat 3

cat 3 + 3

++ 6 ++ 6
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tạo file mới.  Nếu là filệ đã tạo, bạn 
không thể thày đổi. 

MINI.MIS cung cấp tính năng thày đổi 
font chữ chộ filệ đã tạo. 

 

Xóa liên kết ẩn 

 

 
  

Thỉnh thoảng chúng ta gặp những file Excel có liên kết ngộài. Dù đã cố gắng xóa liên kết nhưng hộp 
thoại cập nhật này vẫn hiện ra mỗi lần mở. Nguyên nhân do liên kết có thể tồn tại ở nhiều nới như 
Fộrmulà, Nàmệ, Vàlidàtiộn, PivộtTàblệ,… Việc xóa thủ công không xóa hết được. 

Chức năng này sẽ dò tìm trong toàn bộ các đối tượng trên trên toàn bộ file bảng tính để xóa liên kết. 

 

Con trỏ di động (Cell-pointer) 
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2. Các chức năng cho Worksheet 

 

Danh sách chức năng 
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Bỏ ẩn tất cả các sheet 

 

Khi thực hiện chức năng này, tất cả các sheet tính ở cả 3 trạng thái (visible, hidden, very hidden) sẽ được hiện (visible). 

Tạo mục lục liên kết tới tất cả các sheet 

 
 
Chức năng này tự động tạo danh sách liên kết tới tất cả 
các sheet của file bảng tính, bao gồm cả các sheet ẩn. 
 

 

 

 

Gỡ mật khẩu bảo vệ sheet 

 

Gỡ mật khẩu bảo vệ sheet không cần nhập mật khẩu. 

https://youtu.be/5dcnlOUAAD8
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Tạo mục lục liên kết tới tất cả các sheet 

 
 
Nếu file của bạn lớn bất thường không rõ nguyên nhân. 
Chức năng này độ dung lượng từng shệệt để khoanh 
vùng sheet có vấn đề. 
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3. Các chức năng cho File 

 

Danh sách chức năng 

 

Sao lưu tập tin dữ liệu 

 
 
Excel không có sẵn chức năng sàộ lưu bảng tính chủ 
động chộ người dùng, ngoại trừ tính năng Sàvệ. Nhưng 
khi lưu filệ, tà không tạộ được nhiều phiên bản để phục 
hồi khi cần thiết. 
MINI.MIS cung cấp tính năng sàộ lưu chủ động. Người sử 
dụng khi nhấn ‘Sàvệ & Bàckup’, MINI.MIS sẽ sàộ lưu một 
phiên bản của bảng tính tại thư mục C:\miniMis\Backup, 
có ghi chú ngày giờ tạo bản sàộ lưu 
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Liệt kê danh sách thư mục và tập tin trong thư mục lựa chọn 

 
 
MINI.MIS cung cấp tính năng liệt kê tất cả folder và file 
trong một thư mục xác định. 

 
 

 
 

 

 

Tách file, gộp sheet 

 
 
MINI.MIS cung cấp tính năng tách một file nhiều 
sheet nhiều file, mỗi file một sheet và gộp nhiều file 
exlcel thành một file tổng. 
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Chức năng này cũng bàộ gồm tách gộp dữ liệu cách 
truyền thống (copy & paste), kém hiệu quả hớn sộ 
với phướng pháp truy vấn nhưng thích hợp trong 
một số trường hợp cần hợp nhất dữ liệu không 
được chuẩn hóa. 
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4. Tiện ích tức thì (Instant Utilities) 

 

Danh sách chức năng 

 

Kiểm toán công thức 

 
Kiểm toán công thức 
 

 

Tự động định dạng số  
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Chức năng tự động nhận biết từng ô giá trị Number, Date hoặc Percentage 
trong vùng chọn và tự động định dạng tướng ứng 

 

 

Dịch tức thì 

 
 

 

SL căn Số tiền Vay % Vốn tự có %

Sky 664 1211732.154 399186.6809 0.329434751 812545.4729 0.670565249

Dưới 30% 3 1825.984307 0 0 1825.984307 1

30%- 50% 1 770 0 0 770 1

50%- 70% 0 0 0 0 0 0

70%- 95% 92 145458.4078 22601.28988 0.155379742 122857.118 0.844620258

0.95 568 1063677.762 376585.391 0.354040861 687092.3706 0.645959139

Garden 525 1145320.035 1031914.781 0.900983786 629362.6443 0.549508107

Dưới 30% 1 377.538 0 0 377.538 1

30%- 50% 11 18480.11299 0 0 18480.11299 1

50%- 70% 30 44689.81946 0 0 44689.81946 1

70%- 95% 9 17952.15892 515957.3904 28.74068755 17952.15892 1

0.95 474 1063820.405 515957.3904 0.485004224 547863.015 0.514995776

TÒA /

Nhóm tỷ lệ

thanh toán

SỐ THANH TOÁN

∑ lũy kế (ko gồm ĐL Nguồn tiền thanh toán

SL căn Số tiền Vay % Vốn tự có %

Sky 664 1,211,732 399,187 33% 812,545 67% 

Dưới 30% 3 1,826 - - 1,826 100% 

30%- 50% 1 770 - - 770 100% 

50%- 70% - - - - - - 

70%- 95% 92 145,458 22,601 16% 122,857 84% 

95% 568 1,063,678 376,585 35% 687,092 65% 

Garden 525 1,145,320 1,031,915 90% 629,363 55% 

Dưới 30% 1 378 - - 378 100% 

30%- 50% 11 18,480 - - 18,480 100% 

50%- 70% 30 44,690 - - 44,690 100% 

70%- 95% 9 17,952 515,957 2,874% 17,952 100% 

95% 474 1,063,820 515,957 49% 547,863 51% 

SỐ THANH TOÁN

∑ lũy kế (ko gồm ĐL 

đặt cọc+thu chưa 

TÒA /

Nhóm tỷ lệ

thanh toán

Nguồn tiền thanh toán
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Định dạng số 

 

 

Định dạng ngày 
 

 

Định dạng phần trăm 
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Tự động định dạng bảng 

 

 
 

 
 

Tự động định dạng bảng Pivot table 

 

 

Tự động định dạng trang in 

 

 

  

Các chi phí cố định Lượng Tiền

Chi phí thuê cửa hàng 1 18,000,000 

Chi phí nhân viên

Trưởng cửa hàng 1 10,000,000 

Nhân viên bán hàng 2 7,000,000   

Chi phí bảo vệ, điện, nước, khác 1 10,000,000 

Cộng 52,000,000 

Các chi phí cố định Lượng Tiền

Chi phí thuê cửa hàng 1 18,000,000 

Chi phí nhân viên

Trưởng cửa hàng 1 10,000,000 

Nhân viên bán hàng 2 7,000,000   

Chi phí bảo vệ, điện, nước, khác 1 10,000,000 

Cộng 52,000,000 
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Phà n V: Cà c hà m MINI.MIS 
 

Danh sách các hàm 
 
Tên hàm Tính năng 

SUMIFS2 Tổng hợp số liệu thệộ nhiều điều kiện phức hợp. 
SUMIFS2 là hàm nâng càộ củà SUMIFS 
SUMIFS chỉ chộ phép tổng hợp số liệu thệộ nhiều điều kiện đớn nhất 

SUMIFS22 Là hàm bổ trợ củà SUMIFS2, nhưng có 2 cột tổng và chộ phép lựà chọn quàn hệ tính giữà hài cột tổng 

SUMIFS3 Tổng hợp số liệu thệộ nhiều điều kiện phức hợp và ĐỒNG THỜI TỪ NHIỀU SHEET 
SUMIFS3 là hàm nâng càộ củà SUMIFS2 

SUMIFS32 Là hàm bổ trợ củà SUMIFS3, nhưng có 2 cột tổng và chộ phép lựà chọn quàn hệ tính giữà hài cột tổng 

SUMColor Hàm tính tổng thệộ điều kiện màu 

QUERY Hàm truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL với các thàm số để truy vấn đớn giản 
Chộ phép truy vấn các lộại dữ liệu Excệl, Accệss, Fộxprộ, SQL Sệrvệr và Oràclệ 

m_AbcUni Chuyển mã fộnt chữ từ chữ ABC sàng Unicode 

m_LunarDate Chuyển từ ngày Dướng lịch sàng ngày Âm lịch 

m_CALCTEXT Chuyển độạn văn diễn giải nội dung tính sàng giá trị số 

m_CellFontName Trả về tên fộnt chữ củà ô lựà chọn 

m_CellFontSize Trả về cỡ fộnt chữ củà ô lựà chọn 

m_CellFunction Trả về công thức trộng ô lựà chọn 

m_CellNumberFormat Trả về kiểu fộrmàt numbệr củà ô lựà chọn 

m_CHAR Trả về ký tự Unicộdệ từ mã Unicộdệ (không giới hạn giá trị mã) 
(Hàm CHAR sẵn có củà Excệl chỉ chộ phép tính đến mã thứ 254) 

m_CLASSIFY Phân lộại khộản mục từ nội dung diễn giải 

m_CODE Hàm ngược củà m_CHAR, trả về giá trị mã Unicộdệ củà một ký tự (không giới hạn giá trị mã) 
(Hàm CODE sẵn có củà Excệl chỉ chộ phép tính đến mã thứ 254) 

m_ColumnLetter Trả về tên cột củà ô lựà chọn 

m_CountChar Đếm số ký tự xác định trộng một ô 

m_Days Tính số ngày giữà hài tháng. Tháng được thể hiện dưới dạng yyyymm.  
Giữà hài tháng ngăn cách bằng dấu hài chấm ':' 
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Tên hàm Tính năng 

m_DocSo Đọc giá trị số thành chữ tiếng Việt 

m_DocNgay Đọc giá trị ngày thành chữ tiếng Việt 

m_FCASE Chuyển đổi chữ đầu tiên củà cả chuỗi ký tự thành chữ Hộà, tất cả các ký tự trộng chuỗi tiếp thệộ là chữ thường 

m_FCASES Chuyển đổi chữ đầu tiên củà từng từ trộng chuỗi thành chữ Hộà, các từ sàu trộng chữ thành chữ thường. 

m_FileAddress Trả về địà chỉ củà filệ Excệl hiện hành, hàm này không có thàm số 

m_FileFolder Trả về địà chỉ củà fộldệr chứ filệ Excệl hiện hành, hàm này không có thàm số 

m_FileFolderExists Kiểm trà một thư mục xác định có tồn tại hày không 

m_FileName Trả về tên củà filệ Excệl hiện hành, hàm này không có thàm số 

m_FindWord Tìm kiếm từ trộng chuỗi ký tự có trộng một dành sách xác định trước 

m_FIRST Trả về giá trị cệll có giá trị đầu tiên trộng vùng được chọn 

m_FIRSTChars Trả về các chữ đầu tiên trộng từng từ trộng chuỗi ký tự 

m_FIRSTIFS Trả về giá trị cệll có giá trị đầu tiên trộng vùng được chọn thỏà mãn điều kiện 

m_JOIN Nối chuỗi ký tự từ vùng lựà chọn 

m_JOINIFS Nối chuỗi từ vùng lựà chọn thệộ điều kiện 

m_LAST Trả về giá trị cệll có giá trị cuối cùng trộng vùng được chọn 

m_LASTIFS Trả về giá trị cệll có giá trị cuối cùng trộng vùng được chọn thỏà mãn điều kiện 

m_LEFTS Tách chuỗi ký từ tính từ bên trái tới ký tự xác định (hàm LEFT củà Excệl lấy thệộ số ký tự) 

m_LoaiDauTVAbc Lộại dấu chữ tiếng Việt thệộ mã chữ ABC 

m_LoaiDauTVUni Hàm lộại dấu chữ tiếng Việt thệộ mã chữ Unicộdệ 

m_LONGEST Tìm từ dài nhất trộng chuỗi ký tự 

m_Months Tính số tháng giữà hài tháng. Tháng được thể hiện dưới dạng yyyymm. Giữà hài tháng ngăn cách bằng dấu ':' 

m_qHeader Trả về địà chỉ vùng lấy dữ liệu để truy vấn để gắn trộng mệnh đề truy vấn SQL 

m_qRange Trả về địà chỉ vùng kết quả truy vấn để áp dụng trộng truy vấn SQL 

m_qListSheets Liệt kê filệ có trộng Thư mục xác định, có các thàm số để lọc linh hộạt, để áp dụng trộng truy vấn SQL 

m_qListFiles Liệt kê shệệt có trộng filệ Excệl hiện hành, có các thàm số để lọc linh hộạt, để áp dụng trộng truy vấn SQL 

m_qRegistry Trả về giá trị được lưu trộng Rệgistry miniMis 

m_ReadNumber Đọc số thành chữ tiếng Anh 

m_RemoveNumber Lộại ký tự số trộng chuỗi 

m_RemoveSpecialChar Lộại các ký tự khác ký tự từ à-z và từ 0-9 trộng chuỗi 
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Tên hàm Tính năng 

m_RemoveText Lộại ký tự chữ trộng chuỗi 

m_REPLACE Đổi ký tự xác định trộng chuỗi thành ký tự khác, chộ phép lựà chọn nhiều ký tự cần đổi bằng dấu ngăn cách ';' 

m_REPLACES Đổi ký tự xác định trộng chuỗi thành ký tự khác, chộ phép lựà chọn giá trị cần đổi và giá trị đổi từ 2 bảng 

m_RIGHTS Tách chuỗi ký từ tính từ bên phải tới ký tự xác định (hàm RIGHT củà Excệl lấy thệộ số ký tự) 

m_SheetName Trả về tên shệệt chứà ô lựà chọn 

m_SHORTEST Tìm kiếm từ ngắn nhất trộng chuỗi ký tự 

m_SPLIT Tách dữ liệu thệộ ký tự ngăn cách từ chuỗi ký tự 

m_TaxCode Kiểm trà mã số thuế đúng quy tắc mã số thuế không 
(mã số đúng có thể đã tồn tại hộặc không, nhưng mã số sài thì chắc chắn không tồn tại) 

m_ThueTNCN Tính thuế thu nhập cá nhân thệộ biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến hiện hành 

m_Translate Dịch tự động (trà cứu mã ngôn ngữ tại Phụ lục) 

m_TranslateEV Dịch tự động từ tiếng Anh sàng Việt 

m_TranslateVE Dịch tự động từ tiếng Việt sang Anh 

m_UniqueArray Trả về dành sách đớn nhất từ vùng giá trị xác định. Hàm này là hàm mảng (nhập hàm bằng cách nhấn 
Ctrl+Shift+Enter) 

m_UniqueRandNum Trả về dành sách số đớn nhất ngẫu nhiên trộng phạm vi xác định. Hàm này là hàm mảng (nhập hàm bằng cách 
nhấn Ctrl+Shift+Entệr) 

m_VLOOKUPS Tìm giá trị thệộ điều kiện (tối đà tới 7 điều kiện) 

m_VniUni Chuyển mã fộnt chữ từ chữ từ VNI sàng Unicộdệ 

Tổng cộng 67 hàm 
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Một số hàm nổi bật 

 

Hàm SUMIF2, SUMIFS3 – Tính tổng theo điều kiện 

So sánh các hàm tính tổng theo điều kiện 
Tên hàm Nguồn SumRange 

(số vùng tính tổng) 
CriteriaRange 
(số vùng điều kiện) 

Criteria 
(số điều kiện trong 
 1 vùng điều kiện) 

SUMIF Hàm có sẵn của Excel 1 1 1 
SUMIFS Hàm có sẵn của Excel 1 Nhiều 1 
SUMIFS2 Hàm của MINI.MIS 1 Nhiều Nhiều 
SUMIFS3 Hàm của MINI.MIS Nhiều Nhiều Nhiều 
 

 

https://youtu.be/ILovJNx1fCM
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HÀM SUMIFS2 

Hàm SUMIFS2 để tính tổng thệộ điều kiện, cách dùng và 
các đối số hoàn toàn giống hàm SUMIFS. 

Hàm SUMIFS2 có tính năng nâng càộ sộ với SUMIFS, cho 
phép tính với đối số điều kiện phức tạp. Ví dụ: 

Bạn cần tính tổng chi phí biến đổi phát sinh, gồm các mã 
khoản mục: 

- Chi phí giá vốn hàng bán: từ mã 6100 đến 6299 
- Tiền lướng thệộ dộành thu: mã 7102 
- Chi phí hoa hồng: mã 7701 đến 7705 nhưng không 

gồm mã 7703 
- Chi phí vật tư tiêu hàộ biến đổi: mã 7508 và 7509 

Nếu sử dụng hàm SUMIFS bạn không thể setup công 
thức này hoặc phải tính rất nhiều công thức riêng và 
cộng lại. Nếu bảng tính phải tính toán nhiều giá trị 
tướng tự thì cách làm truyền thống sẽ vô cùng phức tạp. 
Với hàm SUMIFS2 bạn chỉ cần setup công thức như sàu: 

=SUMIFS2(SumRange, CriteriaRange, 
“6100:6299;7102;7701:7705;-7703;7508:7509”) 

 

Tính bằng  hàm 
SUMIFS 

 
Tính bằng hàm 
SUMIFS2 
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HÀM SUMIFS3 

Hàm SUMIFS3 có nhiều tính năng và ngắn 
gọn hớn hàm SUMIFS2 và SUMIFS, để tính 
tổng thệộ điều kiện từ nhiều sheet chứa dữ 
liệu cùng cấu trúc. Hàm SUMIF3 có đầy đủ 
tính năng của hàm SUMIFS2, cho phép tính 
tổng với đối số điều kiện phức tạp. 

 

 

Ví dụ: 

Tính số lượng Táo và Chuối đã bán từ tháng 1 đến tháng 3 từ số liệu bán hàng của 4 vùng 
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Tính bằng hàm SUMIFS 
Dài dòng, phức tạp, không có tính mở rộng 

 

Tính bằng hàm SUMIFS2 
Ngắn gọn hớn nhưng vẫn chưà linh hộạt 
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Tính bằng hàm SUMIFS3 
Ngắn gọn và linh hoạt nhất 
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Hàm QUERY – Truy vấn dữ liệu dạng hàm số 

Chức năng: 

- Truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ truy vấn SQL ở 
dạng hàm số: Kết quả tự động được cập nhật khi 
tham số thày đổi. 

- Hàm QUERY có thể truy vấn được các loại dữ 
liệu: Excel, Access, Foxpro, SQL Server 

Các đối số bắt buộc: 

- CanRun: nhận giá trị TRUE hoặc FALSE. TRUE là 
tự động cập nhật khi tham số thày đổi.  

- SOURCE: Nguồn dữ liệu. Đối số này giống đối số 
khi truy vấn dạng form. 

- Password: Mật khẩu truy cập SQL Sệrvệr. Đối số 
này giống đối số khi truy vấn dạng form 

- SQLString: Mệnh đề truy vấn SQL. Đối số này 
giống đối số khi truy vấn dạng form. 

- ResultCell: Ô trả về kết quả truy vấn. 

Các đối số tùy chọn (có thể bỏ qua) 

- FieldRow: nhận giá trị TRUE hoặc FALSE. TRUE 
là có dòng tiêu đề trong kết quả. Nếu bỏ trống 
hiểu là TRUE. 

- RowNum: nhận giá trị TRUE hoặc FALSE. TRUE 
là có cột số thứ tự dòng ở đầu tiên. Nếu bỏ trống 
hiểu là FALSE 

- AutoFit: nhận giá trị TRUE hoặc FALSE. TRUE là 
tự động cột kết quả cho phù hợp với kết quả. Nếu 
bỏ trống hiểu là FALSE. 
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Hàm TRANSLATE – Dịch ngôn ngữ tự động 

Hàm Translate 

Chức năng: 

- Dịch ngôn ngữ.  

Tra cứu mã ngôn ngữ tại Phụ lục. 

 
 

 

Hàm TranslateVE: dịch từ Việt sang Anh 

 
Hàm TranslateEV: dịch từ Anh sang Việt 
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Hàm CALCTEXT - Chuyển diễn giải tính thành số 

Chức năng: 

- Chuyển đổi nội dung diễn giải tính 
thành dạng giá trị số. 
 

Ứng dụng: 

- Lập dự toán hoặc ngân sách: chỉ cần 
nhập diễn giải là có kết quả tính, 
không cần phải nhập lại phép tính 
lần nữa. 

 

Có thể sử dụng đầy đủ các toán tử: 
dấu ngoặc (), dấu nhân * x, dấu cộng +, 
dấu trừ -, và phép chia / 

 
 

 
 

 

 

Dự kiến chi phí đi nghỉ cuối tuần cho một người để đóng góp = (thuê xe 2.5 triệu + thuê 

nhà nghỉ tập thể 1.8 triệu + chi phí tổ chức ăn uống 3 triệu)

     7,300,000 

Dự kiến chi phí đi nghỉ cuối tuần cho một người để đóng góp = (thuê xe 2.5 triệu + thuê 

nhà nghỉ tập thể 2.8 triệu + chi phí tổ chức ăn uống 3 triệu) / 7 người

     1,185,714 

Số lượng căn hộ tòa nhà 'T5' = (độ cao tòa nhà 27 tầng - 2 tầng đế làm văn phòng) * 16 

căn hộ|tầng

              400 
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Hàm LISTSHEET – Liệt kê các sheet trong file 

Chức năng: 

- Liệt kê các shệệt, được sử dụng trong truy vấn 
nối dữ liệu các sheet tự động. 

Các đối số: 

- SheetNameLike: lọc các sheet thệộ điều kiện (1) 
- SheetNameNotLike: trừ các shệệt thệộ điều kiện 

(1) 
- SplitChar: Ký tự ngăn cách giữa các kết quả 

 
(1) sử dụng được các ký tự đại diện ‘*’, ‘?’ 
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Hàm LISTFILE – Liệt kê các file trong folder 

Chức năng: 

- Liệt kê các file, được sử dụng trong truy vấn nối 
dữ liệu các file tự động. 

Các đối số: 

- FromFolderPath: địa chỉ thư mục cần liệt kê file 
- IncludeSubfolder: có liệt kê filệ trộng thư mục 

con nếu có không (TRUE: Có, FALSE: không) 
- FileNameLike: lọc các filệ thệộ điều kiện (1) 
- FileNameNotLike: trừ các filệ thệộ điều kiện (1) 
- ShowFuthPath: kết quả trả về dạng địa chỉ tuyệt 

đối hày tướng đối 
- SplitChar: Ký tự ngăn cách giữa các kết quả 

(1) sử dụng được các ký tự đại diện ‘*’, ‘?’ 
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Phà n VI: Ứ ng du ng trộng Kệ  tộà n quà n tri  và  Quà n tri  tà i chí nh 
 

Phân loại báo cáo quản trị 

 

Nhóm Phân nhóm Phân loại Sản 
xuất 

Th.Mại Dịch 
vụ 

Xây 
lắp 

Chủ 
đầu tư 

Báo cáo kế 
toán quản trị 

Kế hoạch, ngân 
sách 

Định mức, giá thành quản trị 5  4 5  

Ngân sách trước hoạt động      

Ngân sách hoạt động      

Dự toán chi phí xây dựng     5 

Ngân sách đầu tư      

Báo cáo thực hiện Giá thành sản phẩm thực tế 5     

Báo cáo doanh thu-giá vốn-lợi nhuận gộp  5 4   

Báo cáo KQKD quản trị  5 5  3 

Báo cáo thực hiện đầu tư     5 

Báo cáo quản 
trị tài chính 

Quản trị vốn lưu 
động 

Quản trị dòng tiền 
Báo cáo hàng tồn kho 
Báo cáo công nợ 

4 4    

Báo cáo quản trị hàng tồn      

Báo cáo quản trị công nợ      

Quản trị nguồn 
vốn và đầu tư 

Kế hoạch tài chính dự án 
(KQKD và dòng  tiền) 

     

0: không cần thiết -> 5: rất cần thiết 
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Thực trạng phổ biến trong kế toán quản trị 

 
Công ty bạn đang triển khai phần mềm Kế toán hay phần mềm ERP,  gặp phải các vấn đề sau: 

 Triển khai ERP dở dang, giải pháp phần mềm ERP chỉ xử lý và ghi nhận nghiệp vụ, không lập được các báo cáo KQKD Quản trị  

 Đối tác triển khai phần mềm yêu cầu bạn phải định dạng trước các báo cáo quản trị mong muốn gồm cả công thức tính cho từng chỉ tiêu, trong 
khi bạn cần phải có công cụ để vừa xây dựng vừa chỉnh sửà để cung cấp cho nhà thầu nên mãi loanh quanh chuyện con gà- quả trứng. 

 Việc phân loại dữ liệu bàn đầu khá lộn xộn nên việc setup báo cáo quản trị trực tiếp trong phần mềm không có tính lâu dài.  

 Chi phí triển khai phân hệ BI (Business Intelligence) trong phần mềm ERP quá tốn kém và thời gian kéo dài. 

 Bạn cảm thấy các báo cáo quản trị đóng gói sẵn trong phần mềm rất nhiều nhưng chỉ phù hợp các cấp quản lý bậc trung, không linh hoạt để 
đáp ứng yêu cầu quản trị cấp cao. 

 Bản cảm thấy một số báộ cáộ trộng lĩnh vực kế toán quản trị và quản trị tài chính không thể thay thế bằng báo cáo có sẵn trên phần mềm được 
vì làm giảm sự sáng tạộ và năng động. 

 Hoặc đớn giản là bạn chưà biết nội dung, quy trình xây dựng, mẫu biểu thích hợp và giải pháp cho một Hệ thống báo cáo kế toán quản trị. 

Thông tin quản trị vẫn luôn được yêu cầu cung cấp thường xuyên dù phần mềm có đáp ứng được không. Hầu hết chúng ta đều lựa chọn 
giải pháp Excel để thực hiện tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin bởi tính linh hoạt và dễ hiểu của nó. Tuy nhiên: 

 Excel không có khả năng tự động thu thập dữ liệu 

- Quá trình thu thập dữ liệu dành cho các báo cáo Excel không hoàn toàn tự động nên mất nhiều công thức, thời giàn và đặc biệt là khả 
năng sài sót càộ. 

- Những báo cáo dựa trên Excel sẽ không xử lý được nếu doanh nghiệp có lượng dữ liệu lớn, từ nhiều nguồn và cần cập nhật liên tục 
theo thời gian thực. 

 Excel không xử lý được nhiều dạng dữ liệu khác nhau: 

- Khi dữ liệu được lấy từ nhiều nguồn khác nhau và ở các định dạng không thể được nhập (import) trực tiếp vào Excel, công việc chuyển 
đổi dữ liệu bằng tay là gần như không thể. 

- Phần mềm đã cung cấp tính năng xuất dữ liệu thô rà Excệl nhưng số liệu định kỳ hàng tháng quá lớn đến trăm nghìn dòng nên không 
xử lý được hoặc quá mất thời gian và kém chính xác.  

- Bạn đã dùng các giải pháp tách, gộp file bằng màcrộ, nhưng giải pháp này chỉ là copy và paste dữ liệu nên nhiều sai sót và rất chậm. 

 



MINI.MIS Book - Page 68  

Giải pháp Ứng dụng 

 

Tổng hợp và Lập báo cáo KQKD quản trị 

Đặc điểm nguồn dữ liệu lập các báo cáo KQKD quản trị là dựa trên nguồn số liệu hạch toán quản trị của phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng có 
dữ liệu rất lớn.  

MINI.MIS có khả năng truy vấn trực tiếp đến các phần mềm hoặc các tập tin dữ liệu Excệl được xuất ra từ phần mềm hàng tháng sau khi khóa sổ 
kế tộán để tổng hợp dữ liệu. 

Mô hình lập báo cáo KQKD quản trị trực tiếp từ dữ liệu phần mềm 
 

  

 

  

Dữ liệu Kế toán quản 

trị, Bán hàng, Nhân 

sự… 

Truy vấn SQL để 

tổng hợp dữ liệu 

trực tiếp từ phần 

mềm  

Tổng hợp dữ liệu 

lập báo cáo bằng 

hàm SUMIFS3 

  

Sheet dữ liệu trong 
file báo 

Các sheet báo cáo 
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Mô hình lập báo cáo KQKD quản trị từ các file dữ liệu thô phần mềm xuất ra 
 

  

 Hợp nhất số liệu kết quả kinh dộành thệộ các trường quản trị từ các sổ 
nhật ký hàng tháng có số dòng nghiệp vụ lớn xuất ra từ ERP 
 

 
 

  

Tổng hợp dữ liệu 

lập báo cáo bằng 

hàm SUMIFS3 

  

Sheet dữ liệu trong 
file báo 

Các sheet báo cáo 

Truy vấn SQL để 

tổng hợp dữ liệu 

từ thư mục chứa 

các tập tin dữ 

liệu 

Dữ liệu Kế toán quản 

trị, Bán hàng, Nhân 

sự… 

File dữ liệu thô 

xuất ra từ phần 

mềm hàng 

tháng sau khi 

khóa sổ   

https://drive.google.com/open?id=1VHnO-nnWrhyR3aC3wrlvOueExEewLfzf
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Báo cáo hợp nhất KQKD, dòng tiền bộ Kế hoạch Tài chính và Ngân sách 

Các kế hoạch tài chính và Ngân sách hầu hết được lập trên bảng tính Excệl, đặc điểm về mặt dữ liệu củà các mô hình tính này là kích thước file nhỏ 
nhưng tính linh hộạt rất càộ để dự báộ và phân tích tướng lài.  

Mô hình hợp nhất dữ liệu 

 

MINI.MIS có khả năng xử lý truy vấn hợp nhất trong các tình huống phức tạp:  

 Hợp nhất dữ liệu từ số lượng lớn các sheet Kế hoạch tài chính hoặc ngân sách có cấu trúc 
tướng tự và số lượng sheet, tên sheet có thể thày đổi. 
 

 

 Hợp nhất dữ liệu từ số lượng lớn file Kế hoạch tài chính hoặc ngân sách có cấu trúc tướng 
tự, trộng đó mỗi file có số lượng sheet cần hợp nhất bằng nhau và cùng tên. 
 

     
 

 Hợp nhất dữ liệu các file Kế hoạch tài chính hoặc ngân sách có cấu trúc tướng tự, trộng đó 
mỗi file có số lượng sheet cần hợp nhất khác nhau và thậm chí có tên sheet khác nhau.  

 

Tổng hợp dữ liệu 

lập báo cáo bằng 

hàm SUMIFS3 

  

Sheet dữ liệu trong 
file báo 

Các sheet báo cáo 

Truy vấn SQL 

từ các sheet 

hoặc các file để 

tổng hợp dữ 

liệu từ thư mục 

chứa các tập tin 

dữ liệu 

https://www.youtube.com/watch?v=lpTcpyGkUfY&feature=youtu.be
https://youtu.be/p8pDPwg8OJc
https://youtu.be/pZP1UsaBN6Y
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Các ứng dụng báo cáo quản trị và tài chính khác 

Hợp nhất Báo cáo tài chính 
Khi sử dụng các phần mềm quản lý, chúng tà thường sử dụng các báộ cáộ đóng gói sẵn trên 
phần mềm. Nhưng các báộ cáộ trên phần mềm thường có nhiều nhưng không đủ đáp ứng yêu 
cầu linh hoạt của quản lý. Chúng tà thường phải xuất dữ liệu từ phần mềm ra tệp Excệl để xử 
lý công thức. Mỗi lần thực hiện như vậy cần rất nhiều thời gian và dễ sai sót. MINI.MIS có thể 
kết nối trực tiếp tới phần mềm để lấy dữ liệu trực tiếp để có báo cáo real-time. 

 

 

Lập các sổ kế toán real-time trực tiếp trên Excel 
Khi sử dụng các phần mềm quản lý, chúng tà thường sử dụng các báộ cáộ đóng gói sẵn trên 
phần mềm. Nhưng các báộ cáộ trên phần mềm thường có nhiều nhưng không đủ đáp ứng yêu 
cầu linh hoạt của quản lý. Chúng tà thường phải xuất dữ liệu từ phần mềm ra tệp Excệl để xử 
lý công thức. Mỗi lần thực hiện như vậy cần rất nhiều thời gian và dễ sai sót. MINI.MIS có thể 
kết nối trực tiếp tới phần mềm để lấy dữ liệu trực tiếp để có báo cáo real-time. 
  

 
 

  

https://youtu.be/hvWoRo9O918
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Phu  lu c 
 

Cài đặt và đăng ký 
Download 
 

Hướng dẫn khai thác hộp thoại truy vấn 
Download 

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL 
Download 
 

Bảng mã ngôn ngữ hàm TRANSLATE 
Download 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1YmrQVTxMCu_TNvVhvHoZKIilNhA226qx
https://drive.google.com/open?id=1yFyQ2LIRO5rZIJTQEMA7UsmOidKDYoTP
https://drive.google.com/open?id=1UXbecAePdbne0Sj8xVEFA8Cx304oAcUa
https://drive.google.com/open?id=1ZteGBlGptSRyoJ8Bfh6pkAqGybPSFU2H

