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12/23, East Esplanade St Albans, 3021. 

(03) 9356 0800 – Điện thoại: 0451991613 

Email:        info@ctwest.com.au 

Website:    www.ctpos.com.au 

Chúng tôi cung cấp hàng loạt dịch vụ POS cho 

những hình thức kinh doanh nhỏ như Salon tóc/ 

làm đẹp, bán lẻ, nhà hàng, Pizza  hoặc Coffee,.. Để 

biết thêm chi tiết hãy liên lạc với chúng tôi! 
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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)

http://ctpos.com.au/
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Sơ lược (Quan trọng) 
Trước k2hi 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. 

Sau khi đã chọn, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật mã.  

 

Chú ý: Sử dụng mật khẩu mặc định “123” để đăng nhập vào trang quản lý POS. 
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II. 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. 

 

III. 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 hệ thống POS ngay 

lập tức. 

 

 

 Ở trên cùng, bạn có thể thấy tên kinh doanh, tên nhân viên và số biên lai hiện tại. 

 Bảng biên lai nằm ở góc trái trên cùng. Bảng biên lai: 

i. Hiện tất cả các mục bạn có thể thêm vào biên lai 

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. 
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 Khách hàng, đặt chỗ, in lại hóa đơn, bàn phím số, thanh toán, hóa đơn, hóa đơn 
gửi xuống nhà bếp, ID sản phấm và bảng chấm công đều nằm bên trái màn hình.  
 

 Nằm bên phải màn hình, lựa chọn ăn tạo chỗ/mang đi/ đặt hàng qua điện thọai 
nằm bên trên và loại đồ ăn nằm ở góc dưới. Sau khi đã chọn loại đồ ăn, tất cả các 
mục trong menu của nó sẽ hiên trên màn hình mà bạn có thể chọn để thêm vào 
biên lai. 

IV. Trang đặt chỗ 
Trang này dành cho những khách hàng muốn đặt chỗ vào những dịp đặc biệt (ví dụ như tiệc 

sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới, hội họp gia đình). Vì vậy bạn có thể giữ chỗ trước để khách 

hàng không phải đợi lâu. 

 

Để đặt chỗ, bạn bấm chọn  trên trang chủ (trang bán hàng) và bạn sẽ thấy trang đặt 

chỗ như hình sau.  

 
 

 

 

Như bạn thấy, trang này có những lựa chọn như thêm tên khách hàng, số điện thoại, số 

lượng người, ngày giờ và số bàn.  
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Các chức năng của phần mềm (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 

Bước 1: Chọn một trong các nút bấm nằm trên góc phải màn hình sau     

 dựa theo loại khách hàng. Sau khi bạn chọn, bạn sẽ thấy danh sách tại bàn/mang đi 

hoặc giao hàng như hình dưới.  
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Xin chú ý:  Nếu bạn không chọn nút nào như trên, hệ thống sẽ chọn mang đi như mặc định. 

Bước 2: Chọn vị trí cho ăn tại chỗ/mang đi/đặt hàng qua điện thoại để bắt đầu giao dịch 

mới. 

 

Bạn có thể xem, thay đổi nội dung, hủy bỏ hoặc hoàn thành giao dịch những ô màu hồng. Ô 

bạn đang chọn sẽ có màu xanh. 

Chú ý: Nếu bạn chọn giao hàng, bạn sẽ được yêu cầu thực hiện thêm vào bước như chọn 
khách hàng và thêm thông tin đặt hàng của họ vào giỏ. Chọn món ăn trên menu ở cửa sổ 

phụ. Kiểm tra những mục trên màn hình. Bấm    để trở lại trang chủ. 

Bước 3: Chọn một nút nằm ở bên phải bên dưới màn hình trong các lựa chọn sau  

 . Sau khi bạn chọn, loại đồ ăn sẽ hiện bên phải màn hình như hình dưới. 
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Bước 4: Chọn loại đồ ăn. Ví dụ như khách hàng chọn Soup, chúng ta sẽ chọn   

có sẵn trên màn hình. Sau khi chọn, bạn sẽ thấy các món ăn trong loại đó như hình dưới. 

 

 

Bước 5: Chọn mục đồ ăn. Ví dụ như khách hàng chọn pizza rau củ, bạn có thể chọn

 nằm trong menu. 

Bước 6: Sau khi bạn đã chọn, bấm  để mở trang thanh toán. 
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Để có nhiều lựa chọn hơn, bấm chọn các nút. Để xuất biên lai, chọn   hoặc   

hoặc  (tiền mặt chính xác như tổng cộng và không có tiền thừa) 

 

 

See how easy it is to operate the software! 

 

Thêm mục sản phẩm(Mã hàng/ ID sản phẩm) 
Có nhiều các để xem một mục sản phẩm và thêm nó vào bảng biên lai: 

Nhập ID sản phẩm  hoặc mã hàng  vào những phần này và mục 
sản phẩm sẽ được thêm trực tiếp vào biên lai. Trên màn hình trang chủ là một bảng bao 
gồm các sản phẩm đã chọn như hình dưới. 
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Xem các mục sản phẩm 

 

Để xem các mục sản phẩm trong menu, chọn và bạn sẽ có danh sách đầy đủ các 
sản phẩm trên một trang.  

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm nào đó bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm.  Sau khi tìm kiếm, 
chọn sản phẩm để thêm vào biên lai. 
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Cập nhật (Giá, Số lượng, Thông tin phụ, Chiết khấu) 
Chức năng này giúp bạn cập nhật số lượng, giá cả, thuế/chiết khấu ..v.v. Bạn có thể thực 

hiện những bước này đơn giản như sau:  

• Để chỉnh sửa giá bán sản phẩm, bấm chọn giá của sản phẩm.

 
 

Cửa sổ mới sẽ hiện lên để bạn thay đổi giá, sau đó chọn “Enter”. 

 
 

• Để cập nhật số lượng sản phẩm, bấm chọn số lượng  (theo mặc định là “1”). 

  
 

Cửa số mới sẽ hiện lên để bạn thay đổi giá, sau đó chọn “Enter”.  
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• Để thêm/ thay đổi những chi tiết phụ trong hóa đơn/hương vị cho sản phẩm trong menu, 

chọn “Ex”.  

 
 

Cửa sổ mới xuất hiện sẽ có những lựa chọn có sẵn trong “Extra”. 

 

  

Sau thêm hương vị hoặc thay đổi biên lai, bạn có thể thấy chi tiết bên phải màn hình. 
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• Để thêm chiết khấu vào một mục sản phẩm nào đó, bấm chọn Total. 

 

Cửa sổ mới hiện lên để bạn thêm chiết khấu. 
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Thêm đồ ăn mang đi 
Nếu khách hàng ăn tại chỗ muốn mua thêm đồ ăn mang đi, bạn có thể chọn 

 để chuyển sang menu đồ ăn mang đi. Sau khi chọn, nút này sẽ 

chuyển sang  , đồ ăn bạn thêm vào sẽ có “.tk” nằm cuối để tránh 

nhầm lẫn với đồ ăn phục vụ tại bàn.  

 

Chức năng này giúp bạn chuyển đổi linh hoạt để phục vụ khách hàng nhanh và chính xác 

hơn. 

 

Xóa sản phẩm 

Bạn có thể xóa sản phẩm khỏi danh sách trong biên lai trước khi thanh toán bằng cách sử 

dụng . Để xóa hết các sản phẩm chọn  như hình dưới. 

 

 

Sau khi bạn chọn xóa, bạn sẽ thấy một bàn phím số để bạn nhập ID nhân viên và xác nhận 
xóa. 
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In hóa đơn cho nhà bếp/quầy bar 
  

Chọn hóa đơn bạn muốn xuất cho nhà bếp. 

Phía dưới màn hình bên trái, chọn   hoặc  để in đơn hàng cho nhà bếp/quầy bar. 

Bạn có thể thêm những hướng dẫn quan trọng cho thợ bếp nếu cần. Sau đó, hóa đơn sẽ 

được gửi trực tiếp đến máy in nhà bếp. 

 

Chú ý: Sau khi xuất hóa đơn cho nhà bếp, bạn không thể in lại nó. Nếu đặt thêm món, hệ 

thống sẽ cho phép bạn in hóa đơn đã được cập nhật các món được thêm. Số hóa đơn và số 

đơn hàng sẽ được giữ như cũ trong hóa đơn thứ hai để tránh nhầm lẫn với những đơn hàng 

khác. 
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In hóa đơn 
 

Chọn đơn hàng bạn muốn in hóa đơn. 

Bên dưới trang chủ bên trái màn hình, chọn   để in hóa đơn cho khách hàng. 

  

 

Thanh toán (Xuất hóa đơn)  
Chọn một giao dịch (tại chỗ/mang đi/giao hàng) mà bạn muốn, sau đó làm theo những bước 

sau. 

• Để xuất một đơn hàng, chọn  và cửa sổ thanh toán sẽ hiện trên màn hình như 

hình dưới.  
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• Nhập số tiền khách hàng trả vào “Pay”. “Balance” và “Change” (tiền thừa) được tính tự 

động và hiện trên màn hình. 

• Để xuất hóa đơn, chọn hoặc . 

Chú ý: Sau khi hoàn thành giao dịch, lựa chọn tại chỗ/mang đi/giao hàng sẽ có sẵn cho giao 

dịch mới. Bản ghi chép giao dịch sẽ được lưu trữ trong dữ liệu hệ thống. 

Hủy đơn hàng 

Để hủy đơn hàng, chọn đơn hàng sau đó bấm chọn nằm bên dưới biên lai. Tất cả các 

món sẽ được xóa khỏi danh sách và các lựa chọn tại chỗ/mang đi/giao hàng lúc này sẽ được 

dánh dấu sẵn để chọn. 

In lại hóa đơn 

Nếu khách hàng yêu cầu hóa đơn của giao dịch trước đó, bạn có thể in lại nó. Để in lại, chọn 

 ở trang chủ và bạn sẽ thấy danh sách các giao dịch gần đây.  
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Để in biên lai/hóa đơn, bấm chọn   . 

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   và nhập mật mã như bên dưới. 

 
 

 



23 | P a g e  
 

1. Sắp xếp bàn 
Phần này là sơ đồ thực của nhà hàng. Bạn có thể sắp xếp lại bạn nếu cần cũng như chọn bàn 

để bắt đầu giao dịch. Để vào phần này, bạn chọn nút  ở trang chủ  

 

 

Sắp xếp bàn ở nhà hàng 

 Làm theo những bước sau 

 Chọn   nằm phía trên màn hình. 

 Kéo thả để sắp xếp bàn theo ý muốn. 

 Chọn   sau khi làm xong. 

 Sau khi thay đổi, chọn  để trở lại trang chủ. 

 

2. 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 
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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  Add . 

• Khách hàng mới sẽ hiện trên màn hình. 

Cập nhật thông tin khách hàng 
 Tìm khách hàng bạn muốn cập nhật thông tin. 

 Chọn Edit nằm kế bên khách hàng. 

 Tất cả thông tin khách hàng nằm trên thanh viewer. 

 Chỉnh sửa và chọn Update để lưu thay đổi. 

Xóa khách hàng 

 Tìm khách hàng và chọn  

Xem tất cả khách hàng 
• Chọn Show all để hiện danh sách khách hàng trên màn hình. 

 

Thêm khách hàng để xuất hóa đơn  
• Tìm khách hàng trong danh sách. 

• Chọn Select nằm kế bên khách hàng. 

• Xem thông tin khách hàng trên Home Screen. 
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3. Đặt chỗ 

Để đặt chỗ và xem danh sách đặt chỗ trong hệ thống POS, chọn  trên trang bán 

hàng. 

Tìm đặt chỗ: 
Các thanh tìm kiếm nằm phía trên màn hình. Có 3 cách để tìm đặt chỗ: 

1) Bằng tên khách hàng: Nhập tên khách hàng vào phần tìm kiếm và chọn Enter, tất cả 

kết quả tìm kiếm sẽ hiện trên bảng.  

2)  Bằng số điện thoại khách hàng: Nhấp số điện thoại khách hàng để bắt đầu tìm kiếm. 

3)  Bằng ngày: Chọn phần ngày để mở lịch. Chọn một ngày bất kì trên lịch để xem đặt 

chỗ. 

Thêm/Chỉnh sửa đặt chỗ: 
Để thêm đặt chỗ, nhập thông tin liên quan vào phần tương ứng nằm dưới phần ADD/EDIT. 

Để chỉnh sửa đặt chỗ, tìm đặt chỗ liên quan và chọn .  

Thông tin liên quan sẽ hiện bên phải và phía dưới màn hình. Bạn có thể thay đổi tất cả các 

nội dung bên dưới phần ADD/EDIT. Sau khi hoàn thành chỉnh sửa đặt chỗ, chọn để 

lưu thay đổi. 
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Những chức năng quản lý (Chi tiết) 

 

1. Báo cáo đơn hàng (Order Report) 
Trong menu báo cáo đơn hàng, bạn có thể xem lịch sử các giao dịch bao gồm ngày, tổng 

tiền, tiền thừa và thông tin đơn hàng và “Sale Report”. 

 

 

Tìm biên lai 
Hệ thống này có một vài lựa chọn để tìm một biên lai 

 Để tìm một biên lai bằng số của nó, tên khách hàng, ID, hoặc số điện thoại, nhập 

thông tin vào ô tương ứng và sau đó chọn Search nằm bên phải. 

 Để tìm tất cả các biên lai trong một khoảng thời gian, chọn từ From - đến To ngày 

và chọn cách thanh toán. Hệ thống này sẽ hiện một danh sách các biên lai trong 

khoảng thời gian này. 

 

Chuyển đơn hàng sang biên lai 

 
Đối với những đơn hàng chưa được chuyển sang biên lai:  

• Xác định đơn hàng bạn muốn chuyển và chọn Sale Report. 

• Cập nhật số tiền giao dịch. 
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2. Báo cáo kinh doanh (Sale Report) 
Báo cáo kinh doanh trong hệ thống POS cho phép bạn xem xét toàn diện các giao dịch đã 

hoàn thành. 

Dưới đây là hình chụp màn hình bạn có thể thấy trên trang Báo cáo kinh doanh. Tất cả các 

công cụ tìm kiếm nằm phía trên màn hình, dưới phần Search Invoice Number (Tìm bằng số 

biên lai). Ở phần Sale (Bán hàng), bạn có thể thấy một danh sách kết quả tìm kiếm gồm các 

giao dịch đã hoàn thành sắp xếp theo ngày. 

  

 

Tìm biên lai 
Hệ thống này có một vài lựa chọn để tìm một biên lai 

 Để tìm một biên lai bằng số của nó, tên khách hàng, ID, hoặc số điện thoại, nhập 

thông tin vào ô tương ứng và sau đó chọn Search nằm bên phải. 

 Để tìm tất cả các biên lai trong một khoảng thời gian, chọn từ From - đến To ngày 

và chọn cách thanh toán. Hệ thống này sẽ hiện một danh sách các biên lai trong 

khoảng thời gian này. 

Xem biên lai 
Để xem biên lai, chọn số biên lai để mở cửa số mới. 

 

Xóa biên lai 
Để xóa biên lai, chọn  nằm kế bên biên lai. 
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3.  In báo cáo (Print report) 
Bảng cân đối là một phần của hệ thống được sử dụng để tạo báo cáo mỗi kiểu thanh toán 

theo thời kì. Như hình dưới, để xuất báo cáo, bạn cần chọn từ From – đến To ngày, sau đó 

chọn Search. Báo cáo được chia thành 2 loại là biên lai thuế và đơn hàng. 

 

 

 

 

   

4. In báo cáo chi tiết 
Phần này cho phép bạn tạo báo cáo kinh doanh liệt kê số lượng sản phẩm trong một khoảng 

thời gian. Để làm vậy, chọn từ From - đến To ngày và chọn Search. Một báo cáo sẽ được tạo 

và hiện trên màn hình, và lựa chọn để in. Trong báo cáo, các sản phẩm sẽ được chia thành 2 

phần gồm biên lai và báo cáo đơn hàng. 

Dưới đây là hình chụp màn hình các sản phẩm.  
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5. Cân đối tiền bạc trong ngày (Daily 

Settlement) 
Chức năng này được dùng để tính toán và cập nhật số tiền trong ngăn đựng tiền. 

 

Để cập nhật số tiền ban đầu, chọn lượng tiền mỗi loại và bấm chọn Update để lưu. 

Để tính tiền mặt thu vào mỗi ngày, nhập số tiền sau cùng bằng cách chọn lượng tiền mỗi 

loại. Tiền mặt thu vào mỗi ngày của bạn sẽ được hệ thống tạo tự động. 
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6. Thanh toán đơn hàng (Purchase 

Order) 
Phần này luu trữ bản ghi chép các đơn hàng bạn đã thanh toán cho nhà cung cấp. 

 

Thêm nhà cung cấp 

Để thêm nhà cung cấp, làm theo những bước sau. 

Để thêm nhà cung cấp mới, nhập tên, thông tin liên lạc, số điện thoại và địa chỉ sau đó chọn 

Add để thêm nhà cung cấp vào hê thống. 

 

Thanh toán 

 
Làm theo những bước sau: 

• Dưới phần “Purchase Order”, nhập số biên lai. 

• Chọn ngày trong biên laiSelect the date on the invoice. 

• Chọn nhà cung cấp. 
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• Nhập Tổng tiền và số tiền trả. 

• Chọn Payment khi hoàn thành. 

 

7. Quản lý (Admin) 

 

Tất cả các tài khoản quản lý và nhân viên được quản lý ở phần này. Nếu là người quản lý, 

bạn có thể thêm, cập nhật, và xóa tên cũng như vị trí của một tài khoản. 

Thêm tài khoản 
 Nhập tên tài khoản vào User Name và mật mã vào Password. 

 Chọn vị trí ở hộp Position. 

 Bấm chọn để lưu. Tài khoản mới sẽ được thêm vào danh sách nằm bên phải 

màn hình. 

Cập nhật một tài khoản 
 Chọn một tài khoản trong danh sách bằng cách bấm chọn tên. Tên tài khoản và mật 

mã nằm trong phần input. 

 Nếu cần chỉnh sửa bấm chọn Update để xác nhận thay đổi. 
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Xóa tài khoản 
 Để xóa tài khoản, bấm chọn nút  nằm bên cạnh. 

 

 

 

 

8. Bảng chấm công (Time Sheet) 
Khi bạn lưu bảng ghi chép điểm danh của nhân viên. Hoặc bạn muốn tính giờ làm. Bạn có 

thể tính bằng bảng chấm công. 

 

Thêm nhân viên 

Để thêm nhân viên vào bảng chấm công. Bạn cần tạo danh sách nhân viên như bên dưới. 

Nhập tên nhân viên, ID và vị trí ở phần Add New, sau đó chọn nút Add. 
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Sau khi nhân viên được thêm vào, bạn sẽ thấy trong bảng chấm công. 

 

Xem báo cáo 
Vào cuối tuần, bạn có thể tính toán giờ làm của nhân viên. Để tính giờ làm của nhân 

viên, chọn Name, Period, Date sau đó chọn nút View.  
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Bạn có thể xem kết quả sau khi tìm kiếm như hình dưới. 

 

Lưu ý: Bạn sẽ không xem được số giờ làm của nhân viên trong ngày cho đến khi tài khoản 

nhân viên đã đăng xuất khỏi hệ thống. 

9. Báo cáo mở ngăn đựng tiền (Open 

Till) 
Trong phần này, bạn có thể kiểm tra mấy lần nhân viên mở và đóng ngăn đựng tiền. Để 

xuất báo cáo, chọn Staff (nhân viên), từ From – đến To ngày và chọn Search. Mẫu báo 

cáo chi tiết như hình sau: 
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10. Phân loại sản phẩm (Categories) 
Chức năng này dùng để quản lý các loại sản phẩm trên Trang chủ. Dưới đây là ảnh chụp màn 

hình của menu phân loại. 

 

Tìm phân loại. 
 Dưới phần Search, thêm tên loại sản phẩm vào phần tìm kiếm và bấm Search. 

 Xem danh sách kết quả trên màn hình. 

 

Thêm loại sản phẩm mới 

 

 Nhập tên loại sản phẩm 

 Chọn màu 

 Chọn phần bạn muốn cho loại sản phẩm vào 

 Chọn tên máy in. 

 Xem loại sản phẩm mới trên màn hình. Xin chú ý rằng tên sản phẩm được sắp xếp 

theo thứ tự bảng chữ cái. 

Cập nhật tên loại sản phẩm 
 Tìm tên loại sản phẩm từ danh sách. 

 Chọn nút  nằm cạnh loại sản phẩm đó. Tên loại sản phẩm nằm trên màn hình. 

 Chỉnh sửa cho phù hợp sau đó bấm Update để thay đổi. 

Xóa loại sản phẩm 

 Tìm một loại sản phẩm từ danh sách 

 Chọn  nằm cạch nó để xóa loại sản phẩm khỏi danh sách. 
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11. Menu 
Với chức năng quản lý sản phẩm (Inventory Management), việc kiểm soát hàng hóa trong 

kho phức tạp ví dụ như nhập hàng, cập nhật sản phẩm, thay đổi/ cập nhật menu, sắp xếp 

loại hàng hóa,.v.v. có thể dược hoàn thành nhanh chóng chỉ với vài bước đơn giản. 

Dưới đây là hình chụp màn hình menu các sản phẩm chỉ có 1 size. 

 

 

Thêm Sản phẩm 
Để thêm sản phẩm mới, làm theo những bước như sau 

1. Chọn Category (Loại sản phẩm) mà bạn muốn thêm sản phẩm 

2. Nhập ID 

3. Nhập Barcode nếu cần 

4. Nhập Name (tên) của sản phẩm trong English (1) hoặc 

Language (2) hoặc Language (3). 

 Sau khi bạn thêm những thông tin này, nó sẽ hiện như sau. 

. 

 

 

 

 

Sau khi bạn điền các thông tin, tiếp theo bạn cần thêm thông tin hàng hóa và giá cả. 

1. Nhập giá bán dưới mục “Price” 
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2. Nhập giá gốc dưới mục “Cost” 

3. Thêm số lượng dưới mục “Add stock” 

Chú ý: Tổng số sản phẩm sẽ được cập nhật tự động. 

 

 

 

 

4. Cuối cùng bấm chọn Add  Sau khi sản phẩm được thêm vào, bạn sẽ 

thấy bảng như hình sau. 

 

Tìm sản phẩm 
Sản phẩm có thể được tìm bằng ID, tên hoặc loại sản phẩm của nó.To search by its ID/name: 

Để tìm bằng ID/tên: 

 Nhập từ khóa vào ID, Barcode hoặc Product Name (tên sản phẩm) và chấm chọn 

Search nằm cùng hàng trong bảng tìm kiếm. 

 

 Xem kết quả trên bảng menu như hình dưới. 

 

Chú ý: Để lọc kết quả, đầu tiên bạn chọn loại hàng hóa, sau đó nhập ID/tên sản phẩm. Trong 

nhiều trường hợp, ID của sản phẩm là một mã duy nhất được hệ thống tạo tự động. Tuy 

nhiên, bạn có thể sửa đổi nó khi cần thiết. 
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Chỉnh sửa sản phẩm 

Để chỉnh sửa sản phẩm bất kì, chỉ cần bấm vào nút Edit  và bạn có thể thấy thông tin chi 

tiết sản phẩm như hình sau. Bạn có thể chỉnh sửa theo ý muốn sau đó bấm nút Update. 

 

Tắt/mở chức năng in xuống nhà bếp 
 

Chọn Yes ở hộp Print Kitchen nếu bạn muốn thêm sản phẩm vào hóa đơn nhà bếp. Nếu 

không, chọn No. 

 

Chỉnh sửa nhiều Sản phẩm/Dịch vụ/Hàng hóa 
Nếu bạn muốn chỉnh sửa nhanh chóng nhiều loại sản phẩm, đây là hướng dẫn cho bạn. Tìm 

loại hàng hóa hoặc sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa. Sau khi bạn nhận được kết quả như hình 

dưới, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp Price (Giá bán), Cost (Giá gốc) và Stock (Hàng trong 

kho) trong bảng. 

Sau khi chỉnh sửa, bấm chọn “Menu Name/Update All”  để lưu thay 

đổi. 

 

 

Xóa menu 
 Chọn   kế bên đường dẫn Detail để xóa menu khỏi hệ thống. 

Xem sản phẩm đã bán 
Nếu bạn muốn xem chi tiết của từng loại sản phẩm (Số lượng đã bán và giá), bạn có thể 

dùng đường dẫn “Detail” ở trang sản phẩm. 

Dưới đây là kết quả sau khi bấm nào đường dẫn “Detail”. 
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12. Menu (Kích cỡ) 
Ở phần này bạn có thể thêm sản phẩm vào menu ở nhiều kích cỡ. Ví dụ như, nếu bạn có 

khoai tây chiên với 3 kích cỡ (Nhỏ, Vừa, Lớn), mỗi kích cỡ có giá khác nhau. 

Thêm sản phẩm vào menu 
Để thêm sản phẩm, làm theo những bước sau: 

1) Chọn “Category” để chọn category của sản phầm bạn muốn thêm. 

2) Nhập “ID” (ID phải là duy nhất, nếu không có hệ thống sẽ tạo tự động). 

3) Nhập “Barcode” nếu cần. 

4) Nhập tên của sản phẩm ở “Name” bằng English (1) hoặc Language (2) hoặc 

Language (3). 

 

Sau khi bạn thêm những thông tin này, nó sẽ hiện như sau. 

 

Tiếp theo, bạn cần thêm giá và thông tin sản phẩm. 

1) Nhập kích cỡ của sản phẩm. 

2) Nhập giá cho mỗi cỡ. 
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Chú ý: Để thêm kích cỡ mới, chọn “New Size”. 

 

3) Cuối cùng chọn . Sau khi sản phẩm đã được thêm vào, bạn có thể thấy 

bảng menu như sau. 

Tìm sản phẩm 
Bạn có thể tìm sản phẩm bằng ID, tên hoặc loại sản phẩm của nó. 

Để tìm bằng ID/tên: 

 Nhập từ khóa vào ID, Barcode hoặc Product Name và chọn Search nằm cũng hàng 

với phần tìm kiếm. 

 

 Sau khi tìm kiếm, bạn có thể thấy kết quả trên bảng menu như hình sau. 

 

Chú ý:  Bạn có thể lọc kết quả bằng cách chọn loại sản phẩm trước và sau đó nhập ID/tên. 

Thông thường ID của sản phẩm được hệ thống tạo tự động. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa 

nếu cần. 
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Chỉnh sửa Edit Menu Item 

Để chỉnh sửa sản phẩm, chỉ cần chọn nút edit   sau đó bạn có thể thấy thông tin sản 

phẩm như nhìn dưới. Bạn có thể thay đổi theo ý muốn và chọn nút “Update”. 

 

Chỉnh sửa nhiều sản phẩm 

Nếu bạn muốn chỉnh sửa nhiều loại sản phẩm, đây là hướng dẫn cho bạn. Tìm loại sản phẩm 

hoặc sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa. Sau khi bạn nhận được kết quả như hình dưới, bạn có 

thể chỉnh sửa trực tiếp Price (Giá bán), Cost (Giá gốc) và Stock (Hàng trong kho) trong bảng. 

 

Sau khi chỉnh sửa, bấm chọn “Menu Name/Update All”  để lưu thay 

đổi. 

 

 

Xóa Menu 

 Chọn  kế bên đường dẫn, sau đó chọn để xóa menu khỏi hệ thống. 

 

13. Sản phẩm phụ (Extra) 
Bạn có thể thêm hoặc thay đổi hương vị món ăn theo ý thích khách hàng khi đặt món. 
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Tìm sản phẩm  
 Nhập từ khóa vào phần tìm kiếm và sau đó chọn Search. 

 Xem kết quả trong bảng bên dưới.  

 

Thêm sản phẩm 
 Dưới mục Add New, nhập tên và giá vào phần tương ứng. 

 Chọn Add để thêm nó vào hệ thống. Sản phẩm mói được thêm vào nằm đầu bảng.  

 

 

Cập nhật sản phẩm 

 Tìm kiếm sản phẩm trên bảng, sau đó chọn sản phẩm bằng cách bấm chọn  nằm 

kế bên nó. 

 Thay đổi thông tin sản phẩm và giá, sau đó chọn Update để lưu. 

 

 

Xóa sản phẩm 
 Chọn sản phẩm trên bảng, sau đó chọn  để xóa nó khỏi hệ thống. 
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14. Option 

 
 

Tìm sản phẩm  
 Nhập từ khóa vào phần tìm kiếm và sau đó chọn Search. 

 Xem kết quả trong bảng bên dưới.  

 

Thêm sản phẩm 
 Dưới mục Add New, nhập tên và giá vào phần tương ứng. 

 Chọn Add để thêm nó vào hệ thống.  

 

 

Cập nhật sản phẩm 

 Tìm kiếm sản phẩm trên bảng, sau đó chọn sản phẩm bằng cách bấm chọn  nằm 

kế bên nó. 

 Thay đổi thông tin sản phẩm và giá, sau đó chọn Update để lưu. 

 

 

Xóa sản phẩm 
 Chọn sản phẩm trên bảng, sau đó chọn  để xóa nó khỏi hệ thống. 

 

15. Size 
Thông thường, một sản phẩm sẽ có nhiều kích cỡ và những kích cỡ này thường tương tự với 

nhau. Do đó, để giảm số lần nhập kích cỡ, hệ thống cung cấp cho bạn một dữ liệu các kích 

cỡ để bạn thêm/chỉnh sửa/xóa kích cỡ khỏi hệ thống. 
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Dưới đây là hình mẫu phần quản lý ‘Size’ mà bạn có thể tìm thấy ở chế độ Administration. 

 
 

Thêm sản phẩm 
 Dưới mục Add New Size, nhập thông tin sản phẩm và chọn Add để lưu. 

 

Cập nhật sản phẩm 
 Chọn kích cỡ trên bảng bang cách chọn Edit nằm kế bên thông tin sản phẩm. 

 Thay đổi theo ý muốn, sau đó chọn Update để lưu. 

 

Tìm sản phẩm  
 Nhập kích cỡ vào “Search Size”  ở phần tìm kiếm “Search Size” và sau đó chọn 

Search. 

 Xem kết quả trong bảng bên dưới.  

 

Xóa sản phẩm 
 Chọn sản phẩm trên bảng, sau đó chọn  để xóa nó khỏi hệ thống. 
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16. Danh sách bàn (Table List) 

 

Tìm sản phẩm  
 Nhập từ khóa vào phần tìm kiếm và sau đó chọn Search. 

 Xem kết quả trong bảng bên dưới.  

 

Thêm sản phẩm 
 Dưới mục Add New, nhập thông tin sản phẩm, sau đó chọn Add để kết thúc. 

 

 

Cập nhật sản phẩm 

 Tìm kiếm sản phẩm trên bảng, sau đó chọn sản phẩm bằng cách bấm chọn  nằm 

kế bên nó. 

 Thay đổi thông tin sản phẩm, sau đó chọn Update để lưu. 

 

 

Xóa sản phẩm 
 Chọn sản phẩm trên bảng, sau đó chọn  để xóa nó khỏi hệ thống. 
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17.  Danh sách mang đi (Takeaway 

List) 
Hình chụp màn hình là mẫu bảng quản lý dữ liệu. mặc dù có vài chỗ khách nhau nhưng hệ 

thống POS sử dụng cùng một loại công cụ quản lý ở các phần Tại chỗ/Mang đi /Giao hàng.   

 
 

Tìm sản phẩm  
 Nhập từ khóa vào phần tìm kiếm và sau đó chọn Search. 

 Xem kết quả trong bảng bên dưới.  

 

Thêm sản phẩm 
 Dưới mục Add New, nhập thông tin sản phẩm, sau đó chọn Add để kết thúc. 

 

 

Cập nhật sản phẩm 

 Tìm kiếm sản phẩm trên bảng, sau đó chọn sản phẩm bằng cách bấm chọn  nằm 

kế bên nó. 

 Thay đổi thông tin sản phẩm, sau đó chọn Update để lưu. 

 

 

Xóa sản phẩm 
 Chọn sản phẩm trên bảng, sau đó chọn  để xóa nó khỏi hệ thống. 
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18. Danh sách giao hàng (Delivery List) 

 

Tìm sản phẩm  
 Nhập từ khóa vào phần tìm kiếm và sau đó chọn Search. 

 Xem kết quả trong bảng bên dưới.  

 

Thêm sản phẩm 
 Dưới mục Add New, nhập thông tin sản phẩm, sau đó chọn Add để kết thúc. 

 

 

Cập nhật sản phẩm 

 Tìm kiếm sản phẩm trên bảng, sau đó chọn sản phẩm bằng cách bấm chọn  nằm 

kế bên nó. 

 Thay đổi thông tin sản phẩm, sau đó chọn Update để lưu. 

 

 

Xóa sản phẩm 
 Chọn sản phẩm trên bảng, sau đó chọn  để xóa nó khỏi hệ thống. 
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19. Profile 
Bạn có thể xem và chỉnh sửa thông tin cửa hàng ở phần Profile. 

 

 

Chỉnh sửa Profile 
Để chỉnh sửa profile, thêm/chỉnh sửa thông tin vào các phần tương ứng như hình trên. Sau 

khi bạn thay đổi, chọn “Update”  nằm bên trái để lưu thay đổi. 

Chọn máy in 
Trong phần cài đặt máy in, bạn có thể chọn máy in bạn muốn. Đối với mỗi loạ sản phẩm bạn 

có thể chọn máy in khác nhau, theo mặc định, phần mềm sẽ chọn máy in được cài đặt đầu 

tiên. 

Tắt/Mở chức năng in xuống nhà bếp tự động 
Trong lúc đặt món, nếu bạn muốn gửi hướng dẫn xuống nhà bếp, bạn có thể gửi tự động 

xuống bếp bằng cách chọn “Open” ở phần kitchen print. Mỗi lần khách hàng đặt món, hóa 

đơn sẽ được gửi xuống bếp. 

Ngôn ngữ của hóa đơn gửi xuống bếp 
Bạn có thể thiết lập ngôn ngữ cho hóa đơn gửi xuống bếp, có sẵn 3 lựa chọn (English, 

language 2, language3). Tất cả các hóa đơn gửi xuống bếp sẽ được in bằng ngôn ngữ được 

chọn. 

 

Xóa đơn đặt hàng 
Vào cuối ngày, nếu bạn muốn xóa các dịch vụ chưa hoàn thành hoặc nhầm lẫn, chọn nút 

  “Reset”. 
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20. Báo cáo hàng trả về (Cancel Item) 
Báo cáo hàng trả về được dùng để quản lý các biên lai bị trả về. 

 

Tìm biên lai 
 Để tìm một biên lai bằng số của nó, tên khách hàng, ID, hoặc số điện thoại, nhập 

thông tin vào ô tương ứng và sau đó chọn Search nằm bên phải. 

 Để tìm tất cả các biên lai trong một khoảng thời gian, chọn ngày từ From - đến To và 

chọn cách thanh toán. Hệ thống này sẽ hiện một danh sách các biên lai trong khoảng 

thời gian này. 

Xem biên lai 
Để xem biên lai, chọn số biên lai để mở cửa số mới. 

Hồi phục biên lai. 
Để hồi phục biên lai, bấm chọn Restore nằm cạnh biên lai. 
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Các chức năng của phần mềm 

(Mobile và PDA) 

 
I. 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. 

 

Các bước bắt đầu 

 

Bước 1: Chọn một trong các nút bấm nằm trên góc phải màn hình sau      

dựa theo loại khách hàng. Sau khi bạn chọn, bạn sẽ thấy danh sách tại bàn/mang đi hoặc 

giao hàng như hình dưới. Chọn vị trí cho ăn tại chỗ/mang đi/đặt hàng qua điện thoại để bắt 

đầu giao dịch mới. 
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Bước 2: Chọn loại sản phẩm bên phải màn hình. Sau đó menu sẽ xuất hiện bên trái. 

 

 

Bước 3: Chọn sản phẩm. Ví dụ như khách hàng chọn pizza Gấp đôi phô mai, bạn chọn 

 trong menu. 



52 | P a g e  
 

 

Bước 4: Sau khi bạn thêm vào hsoa đơn, bấm chọn  để mở menu nhà bếp. Bạn có 

thể thấy thông tin đơn đặt hàng để gửi xuống nhân viên dưới nhà bếp. 

 

Chú ý : Sau khi đã xác nhận thông tin, nhân viên sẽ nhập tên và đơn đặt hàng sẽ in thẳng 

xuống nhà bếp. Do đó bếp trưởng sẽ biết ai đã ghi đơn đặt hàng cho khách hàng. 
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See how easy it is to operate the software! 

 

Cập nhật (Giá, Số lượng, Thông tin phụ)  
 

Bạn có thể cập nhật giá, số lượng và thông tin phụ bằng cách dùng những nút như sau. Đầu 

tiên bạn kéo xuống dưới màn hình, bạn sẽ thấy các sản phẩm bạn đã chọn cho khách hàng ở 

trang chủ.  

 

 

• Để chỉnh sửa giá bán cho khách hàng, chọn giá của sản phẩm. 

  

 
 

Cửa sổ mới sẽ xuất hiện để bạn thay đổi giá, sau đó bạn chọn nút “Enter”. 
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• Để cập nhật số lượng sản phẩm, chọn nút số lượng được mặc định là 1.  

 
 

Cửa sổ mới sẽ xuất hiện để bạn thay đổi số lượng, sau đó bạn chọn nút “Enter”. 

 

 

 

• Để thêm/thay đổi hương vị món ăn, chọn ‘Ex’. 
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Cửa sổ mới xuất hiện sẽ bao gồm các lụa chọn sãn có cho bạn ở phần ‘Extra’. 

 

 
Sau khi thêm hương vị và thay đổi trong món ăn, bạn có thể thấy thông tin phía trên màn 

hình.  

Chú ý: Sau khi chọn món, bạn có thể vào menu để thêm món khác. Tương tự như vậy, bạn 

cũng có thể thêm các thông tin phụ cho món ăn. 
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Xóa sản phẩm 
 

Bạn có thể xóa sản phẩm khỏi danh sach trong biên lai trước khi thanh toán bằng cách sử 

dụng . Để xóa hết các sản phẩm chọn  như hình dưới. 

 

 
Sau khi bạn chọn xóa, bạn sẽ thấy một bàn phím số để bạn nhập ID nhân viên và xác nhận 
xóa. 
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In hóa đơn cho nhà bếp/quầy bar 
Chọn hóa đơn bạn muốn xuất cho nhà bếp. 

Phía dưới màn hình bên trái, chọn   hoặc  để in đơn hàng cho nhà bếp/quầu bar. 

Bạn sẽ thấy danh sách nhân viên và có thể thêm những hưỡng dẫn quan trọng cho thợ bếp 

nếu cần. Sau khi chọn tên nhân viên, hóa đơn sẽ được gửi trực tiếp đến máy in nhà bếp cho 

nhân viên được chọn. 

Chú ý: Số hóa đơn và số đơn hàng sẽ được giữ như cũ trong hóa đơn thứ hai để tránh nhầm 

lẫn với những đơn hàng khác. 

 

 

Chú ý: Số hóa đơn và số đơn hàng sẽ được giữ như cũ trong hóa đơn thứ hai để tránh nhầm 

lẫn với những đơn hàng khác. 

 


