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GIỚI THIỆU 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG 

(Áp dụng cho các nhà hàng, khách sạn, quán bar, karaoke,…) 

Ưu điểm của phần mềm:  

- Giao diện đẹp, tiện sử dụng cho người dùng, 

- Có phân quyền người sử dụng, có cơ chế khoá , mở sổ tự động và bằng tay, 

đảm bảo tính an toàn về dữ liệu, 

- Đầy đủ các chức năng: quản bán hàng/ dịch vụ, quầy bar, bếp, gộp phòng 

bàn, chuyển phòng bàn, quản lý kho,  hàng nhập, hàng xuất, quản lý công 

nợ, các báo báo, thống kê..., 

- Hệ thống có quy đổi đơn vị tính, định lượng mặt hàng, 

- Có theo dõi doanh số bán hàng của nhân viên, 

- Có quản lý chương trình khuyến mãi, chiết khấu hóa đơn, tích điểm cho 

khách hàng có thẻ, 

- Quản lý thu, chi, sổ quỹ, 

- Backup, phục hồi dữ liệu, 

- Tùy chọn máy in bill, máy in báo cáo, khổ giấy in bill và số liên in, 

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng chọn đời. 

Màn hình đăng nhập: 

 



Màn hình chính: 

 
1. Hệ thống: 

 
- Quản trị người dùng và phân quyền theo từng chức năng của hệ thống: 

 



Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Nhà hàng, Karaoke, Khách sạn  2016

 

Nhà cung cấp: Công ty TNHH CNTT VLC. Website: www.phanmemhaiphong.net Page 1 

 
- Chức năng cho tùy chọn khổ giấy in bill: chọn khổ giấy bill và số liên in. 

 

- Chức năng tùy chọn máy in để in: Chọn máy in để in bill và chọn máy in để 

in báo cáo 
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2. Khai báo danh mục 

 
- Danh mục khu vực: 

 

Để thêm mới, click chuột vào nút Thêm (Alt+A); để sửa dòng, click đúp 

chuột trên dòng cần sửa; để xoá dòng, tích chọn dòng rồi ấn nút Xoá (Alt+D). Kết 

thúc việc nhập mới/sửa và có ghi thì ấn nút Chấp nhận (Alt+S); để huỷ bỏ, ấn nút 

Huỷ Bỏ (Esc). 

 

- Danh mục phòng/bàn: 
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- Danh mục Loại chi: 

 
 

- Danh mục Loại thu: 

 



- Danh mục NCC: 

 
- Danh mục khách hàng: 

 



- Danh mục Đơn vị tính: 

 
- Danh mục Kho hàng: 

 
- Danh mục Ngành hàng: 

 



- Danh mục Loại hàng, loại dịch vụ: 

 
- Danh mục Mặt hàng, dịch vụ: 

 

 

Trường hợp mặt hàng có định lượng (mặt hàng được pha chế từ nguyên liệu) thì 

tích chọn mục “Có đinh lượng” và khai báo định lượng ở Tab “Công thức định 

lượng mặt hàng”: 
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- Bảng giá mặt hàng: 

 

Khai báo giá có thể nhập trên bảng, kết thúc ấn nút Ghi (Alt+S) 

 

 

 

- Khai báo (setup) đồ sẵn trong phòng: chức năng này cho các phòng 

Karaoke cần mặc định sẵn đồ trong phòng khi mở phòng hát. Khi kiểm đồ trong 

phòng chỉ cần báo đồ còn cho nhân viên thu ngân vào là hệ thống sẽ tự động trừ đi 

để ra số lượng khách dùng. 

.



3. Nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý: 

 

- Vào hàng tồn đầu kỳ trước khi hệ thống chạy: 

 

- Nhập hàng: 

 

Ấn nút Tạo mới hoá đơn (Alt +A) ở Tab Danh sách hoá đơn: 

Chọn nhà cung cấp, nhân viên nhận hàng bằng cách tích vào mũi tên trỏ xuống 

hoặc gõ tên để tìm. Thêm mặt hàng nhập bằng cách tích vào nút Thêm hàng 

(Alt+H). Nếu có thay đổi thông tin trên hoá đơn thì tích nút Ghi hoá đơn (Alt+G). 
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- Quản lý dịch vụ, bán hàng: 

 

- Dịch vụ Karaoke: 
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Muốn mở phòng/bàn thì trước hết chọn phòng/bàn trên danh sách rồi tích vào nút 

Mở Phòng/Bàn (Alt+0). 

Đưa các mặt hàng bán vào bill bằng cách kích đúp chuột trên danh mục mặt hàng 

hoặc chọn mặt hàng rồi tích vào nút <<Thêm. Bỏ mặt hàng khỏi bill bằng cách 

chọn mặt hàng trên bill rồi tích vào nút Giảm>>. 

Để chuyển phòng/bàn, chọn phòng/ban muốn chuyển rồi tích vào nút Chuyển 

phòng/bàn: 

 

Chọn phòng/bàn muốn chuyển sang rồi tích vào nút Chấp nhận (Alt+S). 

Muốn gộp phòng/bàn lại với nhau, chọn phòng /bàn cần gộp trên danh sách rồi tích 

vào nút Gộp phòng/bàn: 
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Chọn 2 phòng/bàn muốn gộp lại rồi tích vào nút Chấp nhận (Alt+S). 

Trước khi thanh toán, nhân viên bán hàng cần in bill tạm tính cho khách 

kiểm tra lại: Chọn phòng/bàn đang mở muốn in, tích vào nút Xem/In bill tạm 

tính: 

 

Trường hợp sai lệch có thể sửa số lượng trên bảng bill, thêm/bớt mặt hàng rồi thực 

hiện ghi lại bằng cách tích vào nút Ghi bill (Alt+S). 

Thanh toán bill bằng cách chọn phòng/bàn đang mở cần thanh toán rồi tích vào nút 

Thanh toán (Alt+T): 
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Chức năng Đóng Bill không thanh toán cho những trường hợp khách quen 

chưa thanh toán hết ngay bill mà để thanh toán sau hoặc đã tạm ứng trước rồi. 

Trường hợp đóng bill không thanh toán bằng cách chọn phòng/bàn đang mở muốn 

đóng bill rồi tích vào nút Đóng bill không thanh toán: 

 

Chọn Yes để đóng bill không thanh toán. 

Chú ý: Trường hợp này chỉ có quyền ADMIN mới thực hiện được. 

Muốn in lại bill đã thanh toán, tích vào nút In lại bill đã thanh toán: 
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Có thể tìm bill đã thanh toán bằng nhiều tiêu chí trên bảng: Tìm theo tên khách 

hàng, Tìm theo ngày (tư ngày, đến ngày), Tìm theo số đơn hàng, Tìm theo số hoá 

đơn. 

 

 

Để in báo báo doanh số bán hàng theo nhân viên bán hàng (Ca) hoặc tất cả, tích nút 

Thống kê HD: 
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- Dịch vụ bếp: 
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Cho phép nhà bếp tích chọn những món đã xong, nếu tất cả các món của 

phòng/bàn đã xong thì màu của Phòng/bàn đó sẽ chuyển màu xanh. Như vậy, nhìn 

vào danh sách Phòng/bàn sẽ biết Phòng/bàn nào chưa xong món. 

- Quản lý Công nợ 

+ Thanh toán với NCC: Chức năng này cho phép thanh toán trước hay thanh toán 

sau cho nhà cung cấp. 

 

 

+ Thanh toán với Khách hàng: Chức năng này cho phép khách hàng đặt cọc tiền 

trước hoặc thanh toán sau. 
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- Quản lý Khoá sổ hoá đơn: chức năng này tránh việc nhân viên sử dụng  

phần mềm cố tình (hoặc vô ý) sửa sai dữ liệu. Chức năng này có cơ chế khoá sổ tự 

động sau khi hoá đơn đã được in. 

- Chương trình khuyến mãi: có thể áp dụng cho tất cả mặt hàng hoặc chỉ 

một số mặt hàng trong thời gian áp dụng. 

 

 

Nếu áp dụng cho tất cả các mặt hàng thì tích chọn mục Áp dụng cho tất cả mặt 

hàng, còn không thì thêm các mặt hàng khuyến mãi ở bảng bên dưới: 

 

- Nhập sổ thu ngoài: 
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- Nhập sổ chi ngoài: 

 
- Khoá/mở sổ: 

Chương trình sẽ tự động khóa sổ sau khi thanh toán bill. Nếu muốn sửa lại bill đã 

thanh toán thì phải mở sổ ra: 

Sau khi sửa dữ liệu xong thì khoá sổ lại để tránh NV cố ý sửa sai dữ liệu. 



4. Báo cáo, thống kê: 

 

- Báo cáo hàng tồn kho: 

 



- Bảng giá mặt hàng: 

 

- Theo dõi nhập xuất tồn: 
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- Theo dõi chi tiết công nợ nhà cung cấp: 

 

- Thống kê công nợ các nhà cung cấp: 
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- Theo dõi chi tiết công nợ khách hàng: 

 



- Thống kê công nợ các khách hàng: 

 

- Thống kê doanh số bán hàng: 
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- Theo dõi doanh thu bán hàng: 

 

- Báo cáo sổ chi: 
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- Báo cáo sổ thu: 

 

- Báo cáo sổ quỹ: 
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- Tổng hợp sổ chi: 
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- Tổng hợp sổ thu: 

 

 

 

Chúc quý khách một ngày vui vẻ và hạnh phúc! 


