Để phần mềm chạy tốt độ phân giải màn hình ít nhất phải 1280x768

Định dạng vùng English:

Định dạng thập phân:

Phần mềm được phân quyền để tiện quản lý cũng như bán hàng:
- Tài khoản user, Mật khẩu user dùng để bán hàng (tài khoản mặc định của hệ thống)

-

Tài khoản admin, Mật khẩu admin dùng để quản trị (tài khoản mặc định của hệ thống)

Đầu tiên để sử dụng chúng ta đăng nhập với tài khoản quản trị (admin, admin)  Hệ thống  Tạo bàn & xóa
dữ liệu

Thao tác này đòi hỏi mật khẩu (mật khẩu mặc định là abcd)

Trong khung này ta sẽ thiết lập, 7 bida France (tiền giờ 30.000đ/giờ), 7 bida lỗ (tiền giờ 45.000đ/giờ), 7 bàn
café (không tính giờ), 7 phòng karaoke (tiền giờ 90.000đ/giờ), 7 bàn nhậu (không tính giờ), xong chọn tạo bàn

Để xem kết quả bàn được tạo,, ta thoát ra ph
phần quản trị admin để vào phần bán hàng
àng (user, user)

Đây là 4 khu vực ta vừa tạo, tùy khu vực,
ực, nnếu khu vực tính giờ sẽ có tiền giờ, ngược lại
ại thì
th không.
- Thao tác bán hàng cơ bản:
o Khi khách vào bàn nào ch
chỉ cần double click vào bàn đó, khi đó bàn sẽẽ chuyển
chuy sang màu đỏ có

hình mặt cười
(nếu bàn có tính giờ thì đã được ghi giờ, nếu bàn
àn không tính giờ
gi thì xác
nhận khách vào), giờ ta chỉ việc gọi món, lưu ý (chỉ có bàn đang chọn
n có mặt
m cười mới gọi món
được. Có 2 cách gọii món
món:
 Nhấp vào
ào + danh m
mục, để danh mục xổ xuống, nhấp đúp vào
ào món cần
c chọn.
 Sử dụng phím tắt
ắt trong ô phím ttắt để gọi món, phím tắt sẽ lấy
y những
nhữ ký tự đầu của từ, ví
dụ ta gọii món cá hồ
hồi chiên, thì chỉ việc gõ vào chc
xong
chọn Enter, sẽẽ nhả
nhảy vào cột slg (số lượng, mặc định số lượng
ng = 1, nếu
n enter tiếp sẽ nhảy
vào order, nếuu không ggõ số lượng cần chọn sau đó Enter, ví dụ
ụ số lượng
l
cá hồi chiên là 5
, Enter để cho vào Order

o Thêm món có sẳnn trong order, ch
chọn món cần thêm trong Order, chọn
n số lượng
l
cần thêm, chọn
+, ví dụ: ở đây ta thêm
êm 5 Heineken (lon), trong khi trong Order đã có 1.

o Bớt món có sẳn trong Order, chọn món cần bớt trong Order, chọn số lượng cần bớt (Slg phải nhỏ
hơn hoặc bằng số lượng có sẳn trong Order) chọn -, ví dụ: bớt 2 nước suối, số nước suối có sẳn

trong Order là 4.
o Giảm giá 1 món có sẳn trong Order, Chọn món cần giảm, ghi % giảm hoặc tiền giảm  cập
nhật giá trên bill, ví dụ: nước suối ở đây giá 10.000đ/chai, 2 chai 20.000đ, giờ giảm 20% cho

nước suối

ở đây ta thấy tiền giảm giá là 4.000đ
o Phụ thu trên món cũng làm tương tự, lưu ý: có 2 mức giảm theo % hoặc giảm theo tiền, phụ thu
cũng theo % hoặc theo tiền.

o Giảm giá trên tổng bill, chỉ việc gõ vào % cần giảm hoặc số tiền cần giảm. ví dụ: giảm giá 20%

trên hóa đơn
o Phụ thu trên tổng bill tương tự giảm giá trên tổng bill
o Tính tiền, chọn bàn cần tính  Tính tiền, ví dụ: ở đây ta tính tiền bàn F3

o Trả lại trạng thái bàn trống, khi bàn tính tiền xong để trả về trạng thái bàn trống cần thao tác

thu tiền
chọn đã thu
tiền, nếu muốn thối tiền, gõ số tiền khách trả vào ô khách trả, số tiền trả lại khách nằm bên dưới.

o Chỉnh sửa hóa đơn, thao tác sử dụng khi khách hàng đã tính tiền rồi nhưng lại thêm hoặc bớt
món gì đó, đầu tiên vào mục In lại + Chỉnh sửa HĐ  Chọn HĐ cần chỉnh sửa (số hóa đơn). Ví
dụ cần chỉnh sửa HĐ số 3 bàn C6  Chỉnh sửa

sau đó hóa đơn chỉnh sửa sẽ nằm trong khu vực C (Cafe), và hiển thị với số bàn là HD 3, bây
giờ ta có thể thêm hoặc bớt món tùy thích, trong trường hợp này ta thêm 2 Heineken (lon) 
Tính tiền (để kết thúc việc chỉnh sửa hóa đơn).
o Thêm món mới, chọn thêm món mới

, sau khi điền đủ thông tin

chọn thêm. Giờ ta đã có món tôm chiên
giòn trong menu, thử kiểm tra lại vào ô phím tắt gõ vào tcg
o Theo thời giá, để món này bán theo thời giá (ví dụ: tôm, cua, …) khi nhập liệu ta nên để giá bán
=0, khi bán hàng chương trình yêu cầu nhập giá, ví dụ: ta bán 0.8kg tôm sú, sau khi chọn món gõ
vào ô slg 0.8, chương trình yêu cầu nhập giá (ví dụ: giá 300.000đ/kg), ta nhập vào 300,000 

Chọn OK
trong Order  Thành tiền = 240,000

xem kết quả

o Bán giá khác, áp dụng khi giá thay đổi mà chưa cập nhật trong phần quản trị, trong lúc chọn
món chọn giá cho món này, ví dụ trong trường hợp này 333 (lon) cần bán giá 15.000đ

o Chuyển bàn, áp dụng khi khách cần di dời từ bàn này sang bàn khác, lưu ý bàn chuyển đến cùng
khu vực hoặc cùng mức giá với bàn ban đầu (phần mềm không giới hạn khu vực cần chuyển).
không áp dụng chuyển từ bàn tính giờ sang bàn không tính giờ (trường hợp này phải tính tiền

trước), ví dụ: cần chuyển bàn C4 sang bàn C1, đầu tiên chọn bàn C4  Chuyển bàn

Kết quả

o Gộp bàn, chỉ áp dụng cho khu vực không tính giờ, có ít nhất 2 bàn có khách, nếu chỉ có 1 bàn có
khác áp dụng chuyển bàn, chọn bàn cần gộp  Gộp bàn, chọn bàn gộp,ví dụ: gộp bàn C1 & N5

o Hủy bàn, áp dụng cho bàn không tính giờ & bàn không có order gì

