
Hướng dẫn kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ 
 

Bước 1: Truy cập vào phần mềm 

               - Trang web: https://ulis.sinnovasoft.com/EAM 

               - Tên truy cập : Eam_01 

               - Mật khẩu: ulis@1955 
  

Màn hình sẽ hiển thị (Hình 1):  

Hình 1 

 
 

Bước 2: Thực hiện kiểm kê 

   - Trên thanh công cụ phần mềm, nhấn vào biểu tượng “Kiểm kê” (Hình 2):  

Hình 2 

 
 

                

https://ulis.sinnovasoft.com/EAM


   -  Khi đó (Hình 3): 

   + Phía bên trái màn hình: hiển thị danh sách Bảng kiểm kê tài sản/công cụ 

dụng cụ của các đơn vị trong toàn Trường (mỗi đơn vị gồm có 2 Bảng: Kiểm 

kê tài sản và Kiểm kê công cụ dụng cụ). 

   + Phía bên phải màn hình: hiển thị danh sách chi tiết tài sản hoặc công cụ 

dụng cụ của từng đơn vị. 

Hình 3 

 
 

    -  Kiểm kê chi tiết từng tài sản/công cụ dụng cụ:  

        + Nhấn chuột chọn vào Bảng kiểm kê tài sản/công cụ dụng cụ có tên của đơn 

vị mình trong danh sách kiểm kê phía bên trái màn hình. Khi đó, phía bên phải màn hình 

sẽ hiển thị toàn bộ danh sách chi tiết tài sản/công cụ dụng cụ tương ứng. 



        + Các đơn vị tiến hành rà soát, kiểm kê số lượng tài sản/công cụ dụng cụ thực 

tế tại đơn vị so với số lượng trên phần mềm theo danh sách chi tiết ở phía bên phải màn 

hình. 

 

Bước 3: Sau khi thực hiện xong việc kiểm tra, đối chiếu danh sách tài sản/công cụ 

dụng cụ, các đơn vị nhấn chuột vào hình tam giác ngược tại biểu tượng ba gạch ngang, 

rồi chọn nút “+Hoàn thành (1)” (Hình 4).  

Hình 4 

 
 

Khi đó, màn hình sẽ hiển thị câu hỏi “Bạn có chắc chắn không?”, ta nhấn chọn 

“OK”. Lúc này quá trình kiểm kê tài sản/công cụ dụng cụ trên phần mềm đã được thực 

hiện xong (Hình 5).  

Hình 5 

 
            

 

 



Bước 4: Kết xuất dữ liệu: 

    Trên thanh công cụ, nhấn chuột vào hình tam giác ngược của biểu tượng “Xem”, 

chọn “Chi tiết 2”. Khi đó dữ liệu kiểm kê sẽ được kết xuất ra và lưu file dưới dạng PDF 

(Hình 6). 

Hình 6 

 
 

   

Các đơn vị ký xác nhận trực tiếp trên file dữ liệu PDF và gửi về phòng Kế hoạch - 

Tài chính (phòng 205, nhà A1). 
 

  Trong trường hợp đơn vị có kết quả kiểm kê tài sản/công cụ dụng cụ chênh lệch 

thừa/thiếu so với số liệu trên phần mềm, đề nghị đơn vị điền thêm vào Phụ lục 02 và nộp 

kèm file dữ liệu kiểm kê đã được kết xuất trên phần mềm từ các bước trên. 
 

http://ulis.vnu.edu.vn/files/uploads/2021/05/Phu-luc-02-Kiem-ke.xlsx

