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Giới thiệu
CtPosSolutions không chỉ cung cấp hàng loạt POS solutions cho các cửa hàng ở mức giá hợp
lý. Quản lý tất cả các ghi chép buôn bán, hàng hóa, nhân viên, điểm danh, cuộc hẹn/đặt
chỗ,..v.v.
Lưu ý điều này, chúng tôi đã thiết kế một phần mềm hoàn chỉnh cho các chủ salon để có thể
dễ dàng lưu trữ mọi thứ và điều hành salon tốt.
Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ chúng tôi.
(03) 9356 0800 hoặc vào website (http://ctpos.com.au/)

Các yêu cầu để cài đặt
Chạy trên các hệ điều hành
Windows XP
Windows Vista (x86 and x64, all editions)
Windows 7 (x86 and x64, all editions)
Windows (x86 and x64, all editions)
Windows 10 (x86 and x64, all editions)
Yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống
2 GB RAM
1.8 GHz or faster processor
500 MB free hard drive space
Microsoft Internet Explorer 8.0 or higher
SQL Server 2008
Internet access with Broadband connection
Microsoft Windows® 10/8/7/VISTA/XP (32-bit and 64-bit)

Sơ lược (Quan trọng)
Trước khi bắt đầu, hãy nhìn sơ lược qua những phần quan trọng của POS solution. Việc này
sẽ giúp bạn hiểu những đặc tính của hệ thống.

I. Trang đăng nhập
Khi POS khởi động, bạn sẽ thấy cửa sổ đăng nhập.
Có 2 nhóm tài khoản: Sale (Bán hàng) và Admin (Quản lý). Người bán hàng sẽ có một tài
khoản để thực hiện các giao dịch hàng ngày, còn người quản lý có thể kiểm soát toàn bộ hệ
thống như giám sát lượng hàng hóa, tạo báo cáo ..v.v.
Để bắt đầu:



Chọn phần "Password", bàn phím sẽ xuất hiện.
Nhập mật mã, sau đó chọn "Enter".

Chú ý: Mật mã mặc định cho người bán là “1” và cho người quản lý là “123”.

I. Trang quản lý
Nếu bạn nhập đúng mật khẩu và đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy trang quản lý
gồm những menu cần thiết. Trên trang này, bạn có thể thêm/cập nhật/xem các báo cáo,
biên lai, nhân viên, hàng hóa, điểm danh và tất cả những phần khác.
Mỗi nút trên trang quản lý sẽ dẫn bạn đến những chức năng chính của trang quản lý.
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II. Trang chủ
Trang này bao gồm tất cả các sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp. Để quá trình này đơn giản
hơn, chúng tôi đã viết những bước đơn giản để bạn làm theo và sử dụng hê thống POS ngay
lập tức.


Ở đầu màn hình, bạn có thể thấy tên kinh doanh, tên nhân viên và số biên lai
hiện tại.
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Bảng biên lai nằm ở góc trái trên cùng. Bảng biên lai:
i.

Thêm các sản phẩm vào biên lai bằng cách sử dụng Barcode (mã hàng).

ii.

Cho phép bạn thay đổi số lượng, giá cả và thuế/chiết khấu cho mỗi mục.

iii.

Có thể thêm/loại bỏ các mục phụ vào/khỏi menu chính.

iv.

Có thể thực hiện 4 giao dịch với khách hàng cùng một lúc.

Chức năng của phần mềm POS
(Chi tiết)
Ở phần này, chúng ta sẽ nói ngắn gọn về tất cả các chức năng của phần mềm.

I.

Trang chủ

Như chúng ta đã nói trong phần sơ lược , trang chủ rất quan trọng. Toàn bộ giao dịch
buôn bán được tiến hành và hoàn thành ở màn hình này.

Các bước bắt đầu
Tìm sản phẩm bằng tên hoặc barcode
Xác định vị trí phần tìm kiếm
phẩm ở đây.

trên màn hình, bạn sẽ nhập tên sản

Danh sách kết quả sẽ hiện như hình dưới. Để chọn sản phẩm, bấm chọn
có một kết quả duy nhất, hệ thống sẽ tự động chọn sản phẩm này.
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. Nếu chỉ

Cách khác: Sử dụng máy đọc Barcode và thêm số barcode vào hộp
Cách khác 2: Chọn
dưới.

.

ở trang chủ, bạn sẽ thấy các sản phẩm được phân loại như hình

Sau khi sản phẩm được thêm thành công vào bảng biên lai. Bạn sẽ thấy như hình sau.
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Tìm sản phẩm bằng phân loại
Ở góc phải màn hình, bạn có thể tìm thấy tất cả các phân loại sản phẩm được được tô màu
xanh. Một phân loại bao gồm một danh sach các phân loại phụ, mỗi phân loại phụ gồm danh
sách các sản phẩm tương ứng. Bạn hãy chọn từng bước: Phân loại > Phân loại phụ > Sản
phẩm để tìm sản phẩm và thêm nó vào biên lai.

Cập nhật (Số lượng, Giá, Chiết khấu)
• Để chỉnh sửa số lượng sản phẩm, chọn số lượng sản phẩm (nằm ở cột
lượng bằng bàn phím số.
• Để thay đổi giá sản phẩm, chọn giá sản phẩm (nằm ở cột giá

) và nhập số

) và nhập giá mới.

• Để thêm chiết khấu/thuế, chọn số tỉ lệ của sản phẩm (nằm ở cột chiết khấu
nhập tỉ lệ chiết khấu(%).

) và

Thanh toán
Để kết thúc một giao dịch, bạn có thể xuất một biên lai bán hàng hoặc biên lai dịch vụ:


Chọn giao dịch bạn muốn hoàn thành.



Để chiết khấu hóa đơn, nhập mã chiết khấu bằng số phần trăm hoặc số tiền cụ thể
vào phần tương ứng.



Nhập số tiền khách hàng trả vào phần Pay. Balance và Change (tiền thừa) được tính
tự động và hiện trên màn hình. Bạn cũng có thể dùng những phím tắt này:
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,

,

,

,

và

để thanh toán nhanh.

Nếu khách hàng trả chính xác tổng tiền, bạn chọn


Chọn kiểu thanh toán

,

,

, hoặc

.

.

Nếu khách hàng yêu cầu hóa đơn của giao dịch cũ, bạn có thể in lại bằng cách chọn

Nếu bạn muốn xuất hóa đơn (bằng máy in hóa đơn), chọn
thước A4), chọn

. Để in đơn hàng, chọn

Để tát máy in hóa đơn, chọn

.

, để xuất biên lai (kích

. Để in bản báo giá, chọn

.

.

In lại hóa đơn, biên lai
Hệ thống POS cho phép bạn in lại 5 biên lai dịch vụ mới nhất. Để in lại, làm theo những bước
sau:

Ở trang chủ, chọn nút
. Hệ thống sẽ hiện những biên lai và đơn đặt hàng mới nhất
trên màn hình như hình dưới:
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See how easy it is to operate the software!
Xóa sản phẩm
Bạn có thể xóa sản phẩm khỏi biên lai trước khi thanh toán bằng cách chọn nút
tất cả các sản phẩm, chọn biểu tượng

. Để xóa

.

Sau khi bạn chọn xóa (1 hoặc trên 1 sản phẩm), bạn sẽ thấy bàn phím số trên màn hình, bạn
sẽ nhập ID nhân viên để xác nhận xóa.

Mở ngăn đựng tiền
Nếu vận hành như bình thường, hệ thống sẽ mở ngăn đựng tiền tự động khi thanh toán.

Trong trường hợp khác, bấm chọn
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và nhập mật mã như bên dưới.

Thêm khách hàng vào biên lai


Ở trang chủ, chọn



Điền thông tin khách hàng như hình dưới:



Chọn

.

để lưu.

Thêm khách hàng có sẵn:
Bằng cách tìm khách hàng bằng tên/điện thoại:




Ở trang chủ, chọn
.
Nhập tên khách hàng và điện thoại, sau đó bấm Enter.

Chọn khách hàng trong kết quả tìm kiếm bằng cách chọn
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nằm kế bên khách hàng đó.

Chọn khách hàng trong danh sách:


Ở trang chủ, chọn

để xem dữ liệu khách hàng.

Bạn có thể chọn khách hàng để in biên lai bằng cách chọn
đó.

nằm kế bên khách hàng

Để xem chức năng thêm mới, chỉnh sửa, và xóa, xin hãy tham khảo phần 3.

Xem tất cả phân loại, phân loại phụ hoặc sản phẩm
Chọn
trên màn hình và bạn có thể thấy phân loại các sản phẩm trong bảng lưới
như hình sau.
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Khi bạn chọn
hình sau.

nút này sẽ dẫn bạn đến trang sau, với các phân loại phụ như

Để xem tất cả các sản phẩm của phân loại nào đó, chọn phân loại/phân loại phụ trước, bạn
có thể thấy tất cả sản phẩm như sau.
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Chú ý: Bạn cũng có thể thêm sản phẩm vào biên lai hoặc danh sách mua sắm ở trang này.

Giao dịch nhiều khách hàng cùng một lúc
Hê thống cho phép bạn giao dịch với nhiều khách hàng cũng một lúc để giảm thời trì hoãn
nhất có thể. Để thay đổi giữa các giao dịch, xin hãy làm theo những bước sau:

Khi bạn bắt đầu hệ thống, ô SALE 1 sẽ được chọn mặc định. Tất cả các sản phẩm sẽ nằm
trong ô này đến khi bạn thanh toán.


Ô màu xanh là giao dịch đang trống.



Ô màu cam là giao dịch đang thực hiện.



Ô màu xám là giao dịch đã đầy.
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Những chức năng quản lý (Chi tiết)

1. Khách hàng
Như tựa đề, phần này được dùng để kiểm soát dữ liệu khách hàng. Bạn có thể thực hiện
những việc sau: thêm khách hàng mới, cập nhật thông tin khách hàng, xóa khách hàng và
thêm khách hàng để xuất hóa đơn.
Để xem danh sách khách hàng, chọn

trên màn hình.

Thêm khách hàng mới



Nhập tên khách hàng, số điện thoại và địa chỉ vào hộp thông tin và chọn
Khách hàng mới sẽ hiện trên màn hình.

Chỉnh sửa thông tin khách hàng
1. Tìm khách hàng để cập nhật thông tin.
2. Chọn Edit
nằm cạnh tên khách hàng .
3. Tất cả thông tin khách hàng nằm trên thanh thông tin.
4. Chỉnh sửa và bấm
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để lưu.

.

Xóa khách hàng
Tìm khách hàng và bấm

Xem tất cả khách hàng
•

Chọn Show all để xem danh sách tất cả khách hàng trên màn hình.

Thêm khách hàng vào biên lai
•

Tìm tên khách hàng tronng danh sách khách hàng.

•
•

Chọn
nằm kế bên khách hàng.
Xem thông tin khách hàng trên Home Screen.

2. Phân loại
Trong phần này, bạn có thể thấy vài phân loại được thêm theo mặc định. Những phân loại
này được xem như một nhóm. Mỗi nhóm/phân loai sẽ có nhiều phân loại phụ và sản phẩm.

Để xem danh sách phân loại này, chọn biểu tượng

trên màn hình.

Tìm phân loại.



Dưới phần Search, thêm tên loại hàng hóa vào phần tìm kiếm và bấm
Xem danh sách kết quả trên màn hình.

Tìm phân loại phụ


Để tìm phân loại phụ, đầu tiên chọn



Search, nhập tên phân loại vào phần tìm kiếm và chọn
Xem danh sách kết quả trên màn hình.
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kế bên nhóm/phân loại, sau đó dưới phần
.

.

Thêm phân loại phụ mới



Sau khi chọn nhóm phân loại, nhập tên phân loại phụ vào ô trống và chọn
.
Xem phân loại phụ mới trên màn hình. Xin chú ý, tên phân loại được sắp xếp theo
thứ tự bảng chữ cái.

Cập nhật tên phân loại phụ


Sau khi chọn nhóm phân loại, chọn phân loại phụ, sau đó gõ tên mới vào phần đó.



Sau khi thay đổi, chọn

để lưu.

Xóa phân loại phụ



Tìm phân loại phụ trong danh sách.
Chọn nằm kế bên để xóa phân loại phụ khỏi hệ thống.

3. Hàng trong kho
Menu Stock đươc dùng để quản lý sản phẩm trong kho, bao gồm nhà cung cấp, số biên lai,
giá gốc, giá bán, số lượng, mã barcode, phân loại, mã sản phẩm và mô tả.

Để xem danh sách hàng trong kho, chọn biểu tượng

Thêm hàng vào kho
Hình sau minh họa các bước để thêm hàng mới vào kho.
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trên màn hình quản lý.

3. Nhập product
barcode (Mã sản
phẩm) nếu cần.

4. Chọn Supplier (Nhà
cung cấp) và Invoice
No (Số biên lai).

2.Chọn một
Category
(Phân loại)
cho sản
phẩm.

1. Nhập Product
Name (tên sản
phẩm).

5. Nhập supplier’s price
(Ex price), sale price
(Sale 1) và quantity
(Qty) của sản phẩm.

6. Chọn
để thêm
sản phẩm vào hệ thống.

Sau khi sản phẩm được thêm vào hệ thống, người dùng có thể thực hiện
những việc sau:

Cập nhật hàng trong kho

1. Tìm sản phẩm bằng
Tên hoặc Barcode.

3. Cập nhật thông tin
sản phẩm và chọn
để lưu thay
đổi.
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2. Chọn 1 sản phẩm
trong danh sách kết quả.

Xóa hàng trong kho

1. Tìm sản phẩm bằng
Tên hoặc Barcode.

2. Chọn một sản phẩm
trong danh sách bằng cách
đánh dấu vào hộp và chọn
để xóa sản phẩm khỏi
kho.

Cập nhật số Serial cho sản phẩm


Chọn “Detail” của sản phẩm người dùng muốn cập nhật số serial.
(dành cho bản ghi chép bào đảm và bản ghi chép bán hàng)



Chú ý- cửa sổ mới sẽ xuất hiện để người dùng nhập số serial.

1. Số seri mặc định của tất cả
sản phẩm mới là X. Chọn sản
phẩm bạn cần cập nhật để
bắt đầu.

2. Dấu nháy văn bản sẽ được
đặt tự động ở phần “Serial” .
Người dùng có thể nhập số seri
bằng cách gõ mà số sau đó chọn
hoặc quét mã trực tiếp
từ sản phẩm.
3. Bảng sẽ được cập nhật tự
động và hàng dưới bên phải
được chọn tự động, Người dùng
lặp lại bước 2 đến khi tất cả sản
phẩ m trong bảng có số seri
riêng.
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4. Báo cáo
Được dùng để xem lịch sử bán hàng, chuyển hàng, đặt hàng, các sản phẩm bị hủy và các sản
phẩm đang bán, tất cả các báo cáo đều có chức năng tìm kiếm để xem các biên lai trong
ngày và cả tìm các biên lai cũ theo ngày, số biên lai, tên khách hàng hoặc số serial.

Để xem menu báo cáo, chọn biểu tượng

trên trang quản lý.

o Daily sales: Chọn daily sales để xem các biên lai trong ngày.
o Export: Xem các hàng hóa được xuất sang cửa hàng khác.
o Sales order: Xem các đơn hàng đã đặt và đã xuất hàng như chưa được thanh toán.
o Void: Xem những biên lai bị chỉnh sửa.
o Sale Items: Shows những sản phẩm đang bán.


Statement Report: Phần này khá tượng tự với Sales Report nhưng bao gồm những lựa
chọn kích thước in. Sau khi bạn chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn kích thước (A4
hoặc hóa đơn) và bạn có thể xem trước trang bạn chuẩn bị in.

Daily Sales
Xem tất cả các giao dịch bán hàng theo tiêu chuẩn tìm kiếm được họn.
Ví dụ: Số biên lai, Số Serial, Tên, Ngày, Cách thanh toán.
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Export
Xem tất cả các giao dịch đã được xuất biên lai đến thời điểm bạn tìm kiếm.
Ví dụ: Số biên lai, Số Serial, Tên, Ngày, Cách thanh toán.

Sale Order:
Xem tất cả các đơn hàng đã đặt đến thời điểm bạn tìm kiếm.
Ví dụ: Số biên lai, Số Serial, Tên, Ngày, Cách thanh toán.

Void:
Xem tất cả những lần sửa biên lai đến thời điểm bạn tìm kiếm.
Ví dụ: Số biên lai, Số Serial, Tên, Ngày, Cách thanh toán.
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Sale Items:
Chọn sản phẩm được bày bán để xem thông tin, số lượng đã xuất cũng như lợi nhuận.

Staff Report:
Chọn Staff report để xem nhân viên đã bán bao nhiêu và số tiền họ gửi vào ngăn đựng tiền.

Cancel Items:
Chọn Cancel Items để xem tất cả các sản phẩm đã bị xóa khỏi biên lai.
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5. Nhà cung cấp
Menu Supplier được dùng để quản lý thông tin của những nguồn cung cấp bao gồm thêm,
xóa, chỉnh sửa tên và thông tin liên lạc của nhà cung cấp.

Để xem danh sách những nhà cung cấp, chọn biểu tượng

trên màn hình quản lý.

Tìm nhà cung cấp
Bạn có thể tìm nhà cung cấp bằng tên hoặc số điện thoại, nhập từ khóa vào chỗ trống sau
đó nhấn Enter hoặc chọn

.

Thêm nhà cung cấp
Để thêm nhà cung cấp mới, nhập tên nhà cung cấp, tên người liên lạc, số điện thoại và địa
chỉ, sau đó chọn
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để thêm nhà cung cấp mới vào hệ thống.

Cập nhật nhà cung cấp
Bạn có thể tìm nhà cung cấp bằng tên hoặc số điện thoại. Để cập nhật thông tin, chọn biểu
tượng

sau đó nhập thông tin mới vào, cuối cùng nhấn Enter hoặc chọn

.

Xóa nhà cung cấp
Để xóa nhà cung cấp, chọn biểu tượng

.

6. Thanh toán đơn đặt hàng
Phần này lưu trữ các ghi chép về đơn đặt hàng mà bạn đã thanh toán cho nhà cung cấp

Để xem danh sách đơn đặt hàng, chọn biểu tượng

Tìm đơn đặt hàng đã thanh toán
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trên màn hình.

• Để tìm tất cả các bàn ghi chép trong một thời kì, chọn từ From – đến To ngày và chọn
phương thức thanh toán. Hệ thống sẽ hiện danh sách các biên lai trong thời kì này.
• Để tìm đơn đặt hàng bằng phân loại, phân loại phụ hoặc tên sản phẩm, bạn dùng phần
Name và Supplier và cuối cùng chọn nút

.

7. Khoản chi
Phần Expense được dùng để quản lý thông tin những khoản chi (liên quan đến nhà cung
cấp) bao gồm thêm, xóa, chỉnh sửa tên và thông tin liên lạc.

Để xem danh sách các khoản chi, chọn biểu tượng

trên màn hình quản lý.

Tìm nhà cung cấp
Bạn có thể tìm nhà cung cấp bằng tên hoặc số điện thoại, nhập từ khóa vào chỗ trống sau
đó nhấn Enter hoặc chọn

.

Thêm nhà cung cấp
Để thêm nhà cung cấp mới, nhập tên nhà cung cấp, tên người liên lạc, số điện thoại và địa
chỉ, sau đó chọn
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để thêm nhà cung cấp mới vào hệ thống.

Cập nhật nhà cung cấp
Bạn có thể tìm nhà cung cấp bằng tên hoặc số điện thoại. Để cập nhật thông tin, chọn biểu
tượng

sau đó nhập thông tin mới vào, cuối cùng nhấn Enter hoặc chọn

.

Xóa nhà cung cấp
Để xóa nhà cung cấp, chọn biểu tượng

.

8. Tài khoản User
Tất cả tài khoản nhân viên và quản lý được quản lý ở phần này. Nếu bạn là người quản lý,
bạn có thể thêm, chỉnh sửa và xóa tài khoản bao gồm tên đăng nhập, mật mã và vị trí.

Để xem danh sách nhân viên, chọn biểu tượng

trên màn hình quản lý.

Thêm tài khoản mới



Nhập tên đăng nhập vào User Name và mật mã vào phần Password.
Chọn vị trí trong hộp Position.



Chọn

để lưu. Tên người dùng mới sẽ hiện trên màn hình.

Cập nhật tài khoản


Chọn một tài khoản người dùng trong danh sách bằng cách bấm chọn tên. Phần tên
đăng nhập và mật mã để bạn nhập vào nằm ở bên trái màn hình.



Thay đổi nếu cần và chọn
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để xác nhận thay đổi.

Xóa tài khoản
Để xóa tài khoản, chọn

nằm kế bên.

9. Profile
Profile giúp bạn thiết kế hóa đơn mặc định và biên lai A4 chẳng hạn như tiêu đề, logo doanh
nghiệp, thông tin tài khoản và thông tin trả hàng và bảo hành.

Để xem profile của doanh nghiệp bạn, chọn biểu tượng





trên màn hình quản lý.

Logo: Dùng trình duyệt để tìm logo của bạn và dùng chức năng tải hình để tải vào
POS.
Banner, Header (Receipt), Header (A4), Term & Condition (Receipt), Term &
Condition (A4), Term & Condition (Service).
Chức năng thanh toán nhanh: nếu bạn không muốn phí thời gian vào những lựa
chọn phụ. Chọn “YES” và việc thanh toán của bạn sẽ ít thao tác hơn.
Cập nhật tất cả thông tin cần thay đổi như BSB hoặc Account number (Số tài khoản)
sau đó chọn
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để lưu những thay đổi.

Chỉnh sửa Profile
Để chỉnh sửa profile doanh nghiệp, thêm/chỉnh sửa thông tin vào những phần tương ứng
như hình trên. Sau khi thay đổi, bấm

để lưu.

10.Sao lưu
Trang Backup được thiết kế để sao lưu dữ liệu hàng hóa vào hệ thống POS.

Để xem danh sách các khoản chi, chọn biểu tượng

ở màn hình quản lý.

11.Dịch vụ
Dưới đây là hình chụp màn hình của menu Service trong hệ thống POS, người dùng có thể
thực hiện những việc như sau ở đây:

Để xem báo cáo dịch vụ, chọn biểu tượng

trên màn hình quản lý.

Tìm bản ghi chép dịch vụ
Bạn có thể tìm bằng nhiều cách như bằng số dịch vụ, tên khách hàng và số điện thoại, thời
gian, kiểm tra bảng thông tin để xem những sản phẩm đã bán và cách thanh toán.
• Để tìm bản ghi chép bằng số, tên khách hàng hoặc số điện thoại, nhập từ khóa vào phần
tương ứng sau đó bấm nút Search nằm bên phải.
• Để tìm tất cả bản ghi chép trong một khoảng thời gian, chọn từ From – đến To ngày và
phương thúc thanh toán. Hệ thống sẽ hiện danh sách biên lai trong khoảng thời gian này.

Thêm bản ghi chép mới
Để thêm bản ghi chép dịch vụ mới. Chọn
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và cửa sổ Add Service sẽ xuất hiện:

Staff: Tên người dùng.


Name: Tên khách hàng.



Phone: Số điện thoạn khách hàng.



Date In & Date Out: Chọn biểu tượng Lịch để thêm ngày.



Brand: Tên nhãn hiệu sản phẩm.



Model: Mẫu mã sản phẩm



Colour: Màu sản phẩm.



Service: Thêm thông tin dịch vụ.
o Price: Giá dịch vụ.
o Bấm Add để thêm dịch vụ và giá.



Status: Tình trạng hiện tại



Quote: Báo giá



Price: Giá sau khi sửa



Payment: Cách thanh toán



Bấm Print để in trang dịch vụ.



Chọn Tax Invoice Print để in biên lai thuế.



Chọn Sale để chuyển sản phẩm từ trang dịch vụ sang trang bán để thêm sản phẩm
mới.

Thêm loại dịch vụ mới
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Chọn
để đến trang dịch vụ, bạn có thể thêm dịch vụ mới, chỉnh sửa hoặc xóa
những dịch vụ có sẵn ở đây.



Search Bar: Nhập tên sản phẩm bạn muốn tìm.



Chọn

và cửa sổ mới sẽ xuất hiện để thêm dịch vụ mới và giá.

o

o Service: Tên dịch vụ.
o Price bar: Giá dịch vụ.
o Chọn Save để lưu dịch vụ và giá cả, hoặc
o Chọn Close để hủy.
Bạn có thể chỉnh sửa dịch vụ bằng cách chọn nút Edit bên trái màn hình hoặc xóa bằng cách
chọn nút Delete bên phải.


Chọn
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để tải lại trang.

Sau khi thêm dịch vụ mới bạn có thể thấy nó trên trang dịch vụ, bạn có thể






In lại hóa đơn dịch vụ bằng cách bấm chọn biểu tượng in bên trái
Thay đổi thông tin khách hàng và ghi chú cho dịch vụ bằng cách bấm chọn biểu
tượng Edit
Quay trở lại trang bán hàng bằng cách chọn Sale
Chuyển thông tin giá cả và số lượng của dịch vụ đến trang bán hàng bằng nút
Convert
Xóa dịch vụ vĩnh viễn bằng nút Delete

12.Sửa biên lai
Có 2 cách để bạn xóa biên lai. Bạn có thể xóa toàn bộ biên lai hoặc xóa một sản phẩm nào
đó khỏi biên lai.

Để vào menu sửa đổi, chọn

trên màn hình quản lý.



Tìm biên lai bạn muốn sửa bằng số hoặc tên khách hàng. Danh sách kết quả sẽ hiện
trên màn hình như sau:



Để xóa toàn bộ biên lai, chọn Total của biên lai. Xin chú ý rằng biên lai không bị xóa
hoàn toàn khỏi hệ thống.
Để xóa một sản phẩm nào đó khỏi biên lai, chọn số biên lai nằm phía trước biên lai.
Hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang chủ, bạn sẽ thấy tất cả các sản phẩm ở đây. Để
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xóa sản phẩm, bạn chọn
. Sau khi hoàn thành, nhập số tiền khách hàng trả và
xuất hóa đơn đã được sửa đổi.

13.Báo giá
Trong menu này, bạn có thể xem tất cả các bản báo giá trong hệ thống bằng số biên lai,
tên nhân viên và ngày. Theo mặc định, hệ thống sẽ hiện tất cả các bảo báo giá trên màn
hình.

Để xem menu báo giá, chọn biểu tượng

trên màn hình quản lý.

Tìm bản ghi chép dịch vụ
Bạn có thể tìm bằng nhiều cách chẳng hạn như số biên lai, tên khách hàng và thời gian. Như
hình trên, bạn có thể tìm bản báo giá bằng tên.
• Để tìm bản ghi bằng số, tên khách hàng, nhập từ khóa vào phần tương ứng và chọn
nằm bên phải.
• Để tìm tất cả bản ghi trong một khoảng thời gian, bạn chọn ngày, hê thống sẽ hiện danh
sách các bản báo giá trong thời gian này.

Xóa khách hàng
Để xóa bản báo giá, bấm chọn
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.

