Để vào giao diện quản trị ta đăng nhập user: admin, mật khẩu admin (mặc định) phần này có thể thay đổi.

Hệ thống, trong này gồm các mục chính sau:
Đăng nhập mật khẩu  Thay đổi hoặc thêm người dùng

+ Thêm 1 nhân viên mới  Thêm, xong khi điền thông tin đầy đủ chọn Lưu

+ Thay đổi thông tin 1 nhân viên  chọn nhân viên  Sửa  Lưu

+Xóa một nhân viên Chọn nhân viên cần xóa  Xác nhận để xóa

Sau khi xóa nhân viên (Nhân viên mới)

Bàn – Phòng  Thay đổi lại tên bàn (thường rất ít sử dụng, không nên sử dụng nếu không rõ)

+ Thay đổi tên hoặc khu vực  Chọn bàn cần thay đổi  Sửa  thay đổi thông tin phù hợp  Lưu (Lưu ý không
nên xóa bàn  Không xem lại được lịch sử + dữ liệu bàn bị xóa)  Lưu ý không sửa được Mã bàn
+Thêm bàn mới  Thêm  Ghi tên bàn, chọn khu vực  Lưu (chỉ sử dụng khi quán mở rộng thêm 1 hoặc 2 bàn mà
không muốn Tạo bàn lại từ đầu), nếu nhiều hơn nên chọn mục  Tạo bàn + Xóa dữ liệu

Export thực đơn – NL  Lưu lại thực đơn món ăn khi cần cài lại, chúng ta có thể dùng lại file này trong phần
Nhập liệu từ file Excel

Config  Thiết lập thông tin người dùng để in bill
Chọn Chỉnh sửa trước khi thay đổi, thay đổi những thông tin cần thiết  Lưu
Phần lưu ý ở đây là Pass **** (Pass này được hỏi trong các tác vụ ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình) ví dụ: Tạo
bàn xóa dữ liệu, Nhập liệu từ file excel, ….

Lưu ý mục khổ giấy 58 (Giấy in khổ 58, dành cho máy in bill khổ nhỏ - ví dụ: Dataprint KP-C7), 80 (Giấy in khổ 80,
dành cho máy in bill khổ lớn 80 có cắt – ví dụ: Xprinter XP-Q80I), 105 (Giấy A5, in đứng, dành cho máy in khổ A4
– ví dụ: HP LaserJet P1006)
Chọn máy in  Chọn tam giác màu đen sổ xuống các máy in, trường hợp này tao chọn HP LaserJet P1006  Bấm
vào nút chọn bill (máy in bill ở quầy thu ngân)

Kết thúc các lựa chọn chọn Lưu
Tạo bàn + xóa dữ liệu  Thiết lập bàn đầu chỉ 1 lần duy nhất (xóa toàn bộ dữ liệu mua bán, thu chi, xuất nhập
tồn, …)
Mục này nói rõ ở phần hướng dẫn sử dụng, các bạn có thể down về xem http://lyle.vn/huong-dan-ban-hang-v2.pdf
Hỗ trợ từ xa  Mở Teamviewer để được trợ giúp, khách hàng chỉ cần đọc mục ID & Password để được hỗ trợ

License Key  Thông tin bản quyền người dùng

Xóa toàn bộ dữ liệu  Xóa tất cả đơn hàng mua bán, thu chi, xuất nhập tồn, …
Xóa định lượng  Xóa toàn bộ thông tin định lượng (phải hiểu rõ mới dùng)
Xóa dữ liệu bán hàng  Xóa toàn bộ dữ liệu bán hàng (phải hiểu rõ mới dùng)
Xóa dữ liệu nhập hàng  Xóa toàn bộ dữ liệu nhập hàng (pPhải hiểu rõ mới dùng)
Thực đơn + Nguyên liệu, trong này gồm các mục chính sau:
Thực đơn (Phần này rất quan trọng và thường được sử dụng nhiều)

Thêm 1 món mới chọn Thêm  Điền Tên món, giá bán từng khu vực  Chọn ĐVT (đơn vị tính)  Danh mục 
Lưu
Tìm 1 món để sửa chữa  Chọn Danh mục món hoặc tìm nhanh băng phím tắt. Nguyên tắc của phần tìm kiếm bằng
phím tất là gõ những chữ cái đầu của món, ví dụ ta tìm bạch tuộc xào bơ tỏi  Gõ vào btxbt Enter

 Xong chọn chỉnh sửa (thường thì chỉnh giá hoặc dời qua danh mục món khác
Xóa 1 món chọn món cần xóa  Xóa/hết  xác nhận

Định lượng (đây là phần rất rất quan trọng trong việc quản lý kho hàng hóa)
Để định lượng được ta phải đảm bảo các yếu tố sau:
1. Món này phải có trong thực đơn (đơn vị tính trong thực đơn có thể khác trong nguyên liệu), ví dụ thực đơn tính đĩa
nguyên liệu tính kg
2. Món này phải có trong Nguyên vật liệu
3. Nhập kho
Để đơn giản hóa ta sẽ định lượng tỉ lệ 1:1, có nghĩa bán 1 trừ 1, trong trường hợp này ta định lượng 333(lon)
Bước 1: ta vào phần Nguyên vật liệu  Chọn mục bia nước ngọt  ở đây chưa có gì.
Tiếp theo:
Thêm, tên hàng: 333(lon), đơn vị tính: Lon, Loại: Bia nước ngọt  Lưu

Quay lại thực đơn, chọn 333(lon)

Khi quay lại chọn món này ta sẽ thấy món này đã nằm trong mục nguyên liệu cùng với tỉ lệ

Tiếp theo ta phải nhập hàng 333(lon), chọn mục Quản lý hàng nhập  Nhập hàng trực tiếp, chọn nhà cung cấp, nếu
chưa có nhà cung cấp thì vào mục nhà cung cấp tạo thêm, check công nợ để biết hàng chưa trả tiền, bỏ chọn nếu muốn
trả tiền mặt  Chọn danh mục bia nước ngọt Click chọn 333(lon)

 Chọn Lưu đơn hàng, giờ trong kho ta có 120 lon 333(lon), kiểm tra lại bằng báo cáo xuất nhập tồn:

Giờ ta ra ngoài giao diện bán hàng để bán 333(lon).

Hóa đơn in ra:

Xem lại báo cáo tồn kho:

