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I.

ĐỊNH NGHĨA CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN CARSOFT

1. Nhân sự: Là nơi mà công ty quản lý nhân viên của mình cùng với các
nhóm chức năng Thêm mới / Xem chi tiết / Xóa và Sửa. Với đối tượng
Nhân Sự này, công ty có thể quản lý Nhân Viên của mình một các tốt
nhât, quan tâm và điều hướng cho Nhân viên một cách linh hoạt trong các
khâu tổ chức của Công ty.
2. Quản lý garage xe Ô Tô: Là nơi Nhân viên – Kế toán có thể quản lý một
cách chi tiết về Vật Tư / Khách Hàng / Công Việc / Thu Chi / Công Nợ /
Báo Giá / Quyêt Toán và Thống Kê, …
Trong phần đối tượng “Quản lý garage xe Ô Tô” chi tiết sẽ có các mục sau
:
* Phiếu Nhập Vật Tư
* Phiếu Xuất Vật Tư
* Tồn Kho Vật Tư
* Cập Nhật Khách Hàng
* Cập Nhật Đơn Vị Tính
* Cập Nhật Công Việc
* Cập Nhật Vật Tư
* Cập Nhật Thu Chi
* Công Nợ Phải Thu
* Phiếu Báo Giá
* Lệnh Sữa Chữa
* Phiếu Quyêt Toán
* Thống Kê
3. Hệ thống: Là nơi Công ty quản lý tài khoản để đăng nhâp vào phần mềm
CARSOFT với chi tiết công việc là thay đổi Mật Khẩu và Tài Khoản của
người sử dụng phần mềm.
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II.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GARAGE XE Ô TÔ (CARSOFT):
1.1.

Mô tả chức năng:

 Phiếu Báo Giá: là chức năng dùng để quản lý tất cả các hoạt động Báo
Giá Sản phẩm, Vật tư, Công việc sửa chữa và thay Phụ tùng cho Xế Hộp
của khách hàng (All In One) trong 1 màng hình duy nhất. Qui trình
quản lý Phiếu Báo Giá cho khách hàng theo 5 bước: Thêm Mới, Thêm
Thông Tin Khách Hàng, Chọn Công Việc Vật Tư, In Báo Giá, Tạo
Lệnh Sửa Chữa.
 Lệnh Sửa Chữa: là chức năng dùng để In Phiếu Sửa Chữa cho nhân
viên sửa chữa, Cập Nhật Sửa Chữa và Tạo Phiếu Quyết Toán. Trong
quá trình cậ nhật thông tin sửa chữa, Kế Toán có thể điều chỉnh số tiền
mà Khách Hàng và Bảo Hiểm phải chi trả theo đúng yêu cầu của cả bên
Khách Hàng và Bảo Hiểm. Qui trình quản lý Lệnh Sửa Chữa cho khách
hàng theo 4 bước: In Phiếu Sửa Chữa, Cập Nhật Tình Trạng Sửa
Chữa, Tạo Phiếu Quyết Toán và kết thúc qui trình là Lưu Dữ Liệu.
 Phiếu Quyết Toán: là chức năng dùng để tạo Danh Sách Phiếu Thu
dành cho Khách Hàng và cho bên Bảo Hiểm. Đây là nơi để Kế Toán tạo
và lập kế hoạch cho các khoản thu chi dành cho Khách Hàng và Bảo
Hiểm. Qui trình để thực hiện sẽ theo các bước sau: In Phiếu Quyết
Toán, In Phiếu Đề Nghị Xuất Vật Tư, Tạo Phiếu Thu Khách Hàng
và Tạo Phiếu Thu Bảo Hiểm.
 Công Nợ Phải Thu: là chức năng mà Kế Toán cũng như nhân viên sử
dụng phần mềm CARSOFT sẽ quản lý và được liệt kê rõ ràng – chi tiết
“Công Nợ Phải Thu” để không phải thiếu sót trong quá trình Thu Công
Nợ và Thu Tiền.
 Thống Kê: là một chức năng quan trọng không thể thiếu khi vận hành
Công Ty. Là chức năng để Kế Toán công ty có thể liệt kê và thống kê
toàn bộ doanh thu của công ty cũng như quá trình nhập xuất kho/vật
tư. Kiểm soát chặt chẽ quá trình Thu – Chi của Công Ty theo mỗi tháng
và hàng năm.
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Qui Trình Báo Giá Trên Phần Mềm Quản Lý

1.2.

Garage (Báo Giá CarSoft):

Nội Dung Qui Trình Báo Giá Của Phần Mềm CARSOFT:
a. Lập "Yêu Cầu Báo Giá Công Việc / Vật Tư":
-

Nhân Viên thêm thông tin Khách Hàng có sẵn hoặc thêm mới, với loại
công việc vật tư có sẵn để xuất phiếu báo giá gửi cho Khách Hàng.

b. Có 2 trường hợp:
1. Phiếu báo Giá đúng yêu cầu khách -> Khách hàng đồng ý -> Khách
hàng chi trả - Nhân viên tiếp đến quy trình "Lệnh Sản Xuất".
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2. Phiếu báo Giá chưa thỏa mãn yêu cầu khách -> Khách hàng không
đồng ý - Quay lại Quy Trình 1.
c. Lập "Lệnh Sản Xuất":
-

Sau khi Khách Hàng đồng ý, Nhân Viên lập lệnh Sản Xuất và tạo
Quyết Toán. để đề nghị Nhân Viên Kho Xuất Vật Tư cho khâu Sản
Xuất.

d. Tạo "Quyết Toán":
-

Nhân viên tạo Quyết Toán, lập phiếu xuất vật tư cho Nhân Viên kho
và lập các khoản Thu Chi dành cho Khách Hàng và Bảo Hiểm.

e. Thanh T oán"Công Nợ":
-

Nhân Viên sẽ được liệt kê rõ chi tiết các khoản thu và chi mà Khách
Hàng đã mua sản phẩm của Công Ty mình và các công việc ở Công
Ty.

-

Tiện lợi trong việc lưu trữ tổng tiền nợ phải thu của Khách Hàng và
Bảo Hiểm.

f. Kiểm tra "Thống Kê":
-

Nhân viên thống kê doanh thu của công ty , vật tư xuất và nhập kho
và doanh số đạt được.

1.3.
-

Hướng Dẫn sử dụng chi tiết chức năng:
Khi đăng nhập vào hệ thống CARSOFT trên màn hình trang chủ sẽ hiển
thị như sau:
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1.3.1. Để quản lý chi tiết quá trình của Garage Xe Ô Tô (Báo

Giá)
Kích chọn vào QUẢN LÝ GARAGE XE Ô TÔ để bắt đầu quy trình quản lý
của Kế Toán:

Khi Kế Toán cần Báo Giá cho khách Hàng, ta Kích chọn vào chức năng
“Phiếu Báo Giá” sau đó danh sách “Phiếu Báo Giá” và các nhóm chức năng
Thêm / Xem / Sửa / Xóa và v..v sẽ hiện ra. Nhưng ta sẽ tập trung vào việc Báo
Giá lại cho khách Hàng của mình bằng cách chọn “Thêm Mới Ctrl + N”.

7

242F Phan đình Phùng, P1, Phú Nhuận,Tp.HCM

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT

Hotline: 0911 536 678

Đơn vị triển khai SuiteCRM

http://longphat.com.vn

Tổng quan công việc cần làm cho quá trình này là Kế Toán sẽ thêm thông
tin của khách hàng gôm các thông tin chi tiết về khách hàng của mình. Trong
các mục thông tin ở cuối của ô có biểu tượng

.

Người dùng khi Click chọn sẽ cho ra một danh sách đã có trướng đó và có thể
chọn để điền vào. Mục đích nhằm tiết kiệm thời gian ghi lại thông tin khách hàng
đã làm việc với cty.
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***Note: Trong mục thêm khách hàng, trường hợp khách hàng mới không
có trong danh sách của cTy. Kế Toán – Nhân Viên có thể thêm mới bằng cách
nhấn phím “F5” để thêm mới khách hàng cũng như bảo hiểm v.v..

Kết thúc quá trình thêm thông tin của khách hàng, người dùng sẽ Click
chọn vào mục “Chọn Công Việc / Vật Tư”. Sau khi đã Click vào thư mục, người
dùng sẽ thấy chương trình hiện bảng như sau:
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Về danh sách sản phầm / nguyên liệu, người dùng sẽ thấy rõ chi tiết Loại
CV, Mã CV, Tên Công Việc, mã vật tư và Đơn Vị Tính. Để chọn một loại sản
phẩm hay nguyên liệu, người dùng có thể bấm vào sản phẩm đó và Click đến ô
“Chọn” số (3) hoặc nhanh hơn bằng cách bấm 2 lần chuột trái để thêm vào. Kết
thúc quá trình thêm sản phẩm, người dùng đóng bảng (4) để kết thúc quá trình.
Trong phần chọn Công Việc / Vật Tư – Người dùng có thể số lượng, giá cả
của từng loại sản phẩm, từng loại hình để báo giá cho Khách Hàng. Trường hợp
người dùng bỏ bơt khi bị nhầm hoặc sai loại hình. Click vào ô muốn loại bỏ,
nhấm phím “Delete” trên bàn phím để xóa loại công việc đó.

Chọn “Yes” nếu người dùng đồng ý xoá dòng đó và “No” nếu không
muốn.
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Nếu không có gì thay đổi nữa người dùng có thể lưu dữ liệu, In báo giá và
tạo lệnh sửa chữa theo như quy trình.

Phiếu Báo Giá sau khi In sẽ như sau:
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Người dùng muốn in có thể di chuyển chuột lên góc trái trên cùng của
màn hình và bấm chọn mấy in như hình hướng dẫn bên dưới.
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Kết thúc quy trình In báo giá, người dùng Click chọn “Tạo Lệnh Sữa
Chữa” và lưu dữ liệu để sang Qui trình kế tiếp.
1.3.2. Lệnh Sửa Chữa: Kích chọn vào “Lệnh Sửa Chữa” (1) , chọn
dòng muốn sửa chữa (2) sau đó Click đúp 2 lần chuột trái hoặc bấm
vào “Xem Chi Tiết” để vào phần chức năng “Lệnh Sửa Chữa”
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Sau đó tại bảng người dùng có thể “In Phiếu Sửa Chữa” (3) để báo cho
nhân viên có thể nắm rõ công việc cần làm.

“Cập nhật tình trạng sửa chữa” (2) để hoàn tất quá trình của chức
năng trong nhóm này. Khi bấm vào nút cập nhật này người dùng sẽ nhận được

một bảng thông báo như sau
Sau đó người dùng sẽ “Tạo Phiếu Quyết Toán”, trong quá trình “Tạo
Phiếu Quyết Toán” người dùng có thể điều chỉnh khoản tiền Khách hàng trả và
BH trả theo đúng như yêu cầu của cả hai bên khách hàng và bảo hiểm. Ngoài ra
nhân viên sẽ liệt kê “Tình trạng HĐ” của mình bằng cách “Click” 1 trong 3 mục
Chưa/Đã/Không Xuất HĐ như theo qui trình. Tiếp theo người dùng có thể “In
Phiếu Quyêt Toán” luôn hoặc để qua chức năng “Tạo Phiếu Quyết Toán” đều
được. Và sau cùng của qui trình này là “Lưu Dữ Liệu” (3).
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1.3.3.

Phiếu Quyết Toán:

Tại chức năng này, người dùng sẽ “In Phiếu ĐN Xuất VT” (1) cho bên
kho lưu trữ có thể xuât kho và người dùng cũng dễ dàng kiểm soát được số
lượng vật tư mình đã xuất ra hơn.

Phiếu đề nghị xuất vật tư có dạng như sau:
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Sau khi kết thúc quá trình In phiếu xuất vật tư, người dùng qua “Danh
Sách Phiếu Thu” (2) để có thể tạo khoản thu chi cho khách hàng và bên Bảo
Hiểm (4). Như mục đầu ta sẽ tạo phiếu thu cho khách hàng trươc:
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Ở bảng trên, người dùng sẽ liệt kê tình trạng của phiếu thu và theo đó là
số tiền đã thu để có thể lưu trữ thông tin đúng hơn. Như trong mục “Tình
trang” khi lich vào sẽ có list là “Hoàn thành” và “Lập kế hoạch”, người dùng có
thể tùy chỉnh. Các thông tin còn lại ta vẫn điền và chọn như bình thường.
Sau đó sẽ là “Lưu Dữ Liệu”, ta sẽ bấm vào nút “Duyệt” (1) và “In Báo
Cáo” (2).
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Mẫu của phiếu Thu sau khi bấm In Báo Cáo như sau:
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Và cuối cùng của qui trình “Phiếu Quyết Toán” là tạo phiếu thu dành cho
bên Bảo Hiểm và quá trình cũng như tạo phiếu thu cho Khách Hàng của mình.

1.3.4. Công Nợ Phải Thu: trong chức năng “Công Nợ Phải Thu” này
giúp Kế Toán và người dùng liệt kê rõ ràng và chi tiết “Công Nợ Phải
Thu” để không phải thiếu sót trong quá trình thu Công nợ và Thu tiền.

Trong phần thu công nợ này, chức năng liệt kê thông tin một cách đầy đủ
với Biển số xe, Tên khách hàng, Tổng tiền phải thu (Của khách hàng), Tổng tiền
đã thu (Của khách hàng) và Tổng tiền khách hàng nợ. Vì Bên chức năng quyết
toán ta đã lập phiếu thu của khách hàng với số tiền 1,000,000 nên bên công nợ
sẽ thống kê còn nợ là Công nợ khoảng 32,625. Như vậy người dùng cũng như Kế
Toán sẽ dễ kiểm soát và đỡ tốn thời gian hơn.
19

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT

242F Phan đình Phùng, P1, Phú Nhuận,Tp.HCM
Hotline: 0911 536 678

Đơn vị triển khai SuiteCRM

http://longphat.com.vn

1.3.5.

Thống Kê:

Theo chức năng thống kê người dùng cũng như Kế Toán công ty có thể
thống kê được lợi nhuận, doanh số, dịch vụ xe của công ty và tổng hợp nhập vật
tư, xuất vật tư theo chỉ mục ngày hoặc tháng.

Và đây là thống kê doanh số, người dùng có thể tùy chỉnh ngày để hiện ra
thống kê như mong muốn.

Ngoài ra phần mềm có hỗ trợ “Xuất Dữ Liệu” với các dạng dữ liệu truy
vấn phổ biến hiện nay như Word, Excel, Pdf, Image. Tiện lợi và dễ dàng sử dụng
dành cho người dùng!
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2. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ XUẤT - NHẬP KHO (CARSOFT):

2.1. MÔ TẢ CHỨC NĂNG:
 Phiếu Nhập Vật Tư: là chức năng dùng để quản lý các hoạt động về
nhập Sản phẩm mới, Vật tư, công việc này giúp đơn giản hóa quá trình
nhập vật liệu và hỗ trợ người dùng quản lý tốt nhất cho công việc Nhập
Vật Tư – Sản Phẩm. Qui trình quản lý “Phiếu Nhập Vật Tư” cho khách
hàng theo 4 bước: Thêm Mới, Thêm Thông Tin Người Mua và Nhà
Cung Cấp, Chọn Vật Tư và Lưu Dữ Liệu.
 Phiếu Xuất Vật Tư: là chức năng dùng để xuất vật tư từ kho vật tư và
mang đến cho nhân viên sửa chữa. Ngoài ra chức năng này còn giúp
cho Nhân viên dễ kiểm soát hơn trong quá trình xuất Kho hàng. Qui
trình quản lý “Phiếu Xuất Vật Tư” theo 4 bước: Thêm Mới, Thêm
Thông Tin Người Yêu Cầu Xuât – Khách Hàng và Biển Số Xe của
Khách Hàng, Chọn Vật Tư và kết thúc qui trình là Lưu Dữ Liệu.
 Tồn Kho Vật Tư: là chức năng quản lý Sản Phẩm tồn đọng trong kho,
là sự kết hợp giữa 2 chức năng “Phiếu Nhập Vật Tư và Phiếu Xuất
Vật Tư”. Với việc định kỳ thống kê Tồn Kho theo tháng, người dùng sẽ
dễ kiểm tra và thốn kê hơn. Công Thức Tính: TCK = TĐK + N - X.
 Cập Nhật Khách Hàng: là chức năng mà Người Dùng sẽ bổ sung đầy
đủ các thông tin của Khách Hàng cũng như thêm mới những Khách
Hàng chưa có tên trong danh sách của Công Ty. Qui trình “Cập Nhật
Khách Hàng” theo các bước: Thêm mới, Thêm Thông Tin Khách
Hàng và Lưu Dữ Liệu.
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2.2. Qui Trình Thống Kê Kho Trên Phần Mềm Quản Lý
Garage:

 Ở kho: Việc ghi chép tình hình Nhập – Xuất – Tồn kho hàng ngày do Nhân
Viên tiến hành trên thẻ kho và ghi theo số lượng - giá thành.


Khi nhận các phiếu nhập vật từ, xuất thành phẩm Nhân Viên phải kiểm tra
tính hợp lý, hợp pháp của các "Phiếu" rồi tiến hành ghi chép số thực nhập,
thực xuất vào "Phiếu" và thẻ kho. Định kỳ Nhân Viên gửi các chứng từ và
thẻ kho. Cuối ngày tính ra số tồn kho và ghi vào thẻ kho. Định kỳ Nhân
Viên gửi các phiếu nhập, xuất đã được phân loại theo từng thứ thành phẩm
cho phòng kế toán.

 Ở phòng kế toán: kế toán sử dụng số kế toán chi tiết thành phẩm để ghi chép
tình hình Nhập – Xuất – Tồn cho thành phẩm theo chỉ tiêu hiện vật và giá trị.
Chỉ tiêu hiện vật được kế toán ghi chép theo từng thời điểm nhập, xuất thành
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phẩm, cuối tháng kế toán tổng cộng số thành phẩm nhập, xuất kho do kế toán
tính giá trị thành phẩm chuyển sang để ghi vào cột giá trị.


Cuối tháng cộng sổ chi tiết thành phẩm và kiểm tra đối chiếu thẻ khách
hàng. Ngoài ra để có số liệu đối chiếu, kiểm tra với kế toán tổng hợp số
liệu kế toán chi tiết từ các sổ chi tiết vào bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn
kho thành phẩm theo từng nhóm, loại thành phẩm.
*** Tồn Kho: Số Lượng tồn Cuối Kỳ = Số Lường tồn Đầu Kỳ + Tổng SL

Nhập - Tổng SL Xuất (Trong đó Tồn Kho Vật Tư được thống kê theo từng tháng
trong năm).

2.3. Hướng dẫn sử dụng chi tiết chức năng:
-

Khi đăng nhập vào hệ thống CARSOFT trên màn hình trang chủ sẽ
hiển thị như sau:

2.3.1.

Để quản lý chi tiết quá trình của Nhập Vật Tư

(Phiếu Nhập Vật Tư):

Kích chọn vào QUẢN LÝ XE Ô TÔ để bắt đầu quy trình quản lý của Kế
Toán:

24

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT

242F Phan đình Phùng, P1, Phú Nhuận,Tp.HCM
Hotline: 0911 536 678

Đơn vị triển khai SuiteCRM

http://longphat.com.vn

Trong phần này, ta sẽ chi tiết về 4 loại chức năng sau: (1) Phiếu Nhập
Vật Tư, (2) Phiếu Xuất Vật Tư, (3) Tồn Kho Vật Tư và (4) Cập Nhật Khách
Hàng.
Trước tiên, khi Người Dùng cần lập thông tin “Phiếu Nhập Vật Tư”, ta
Kích chọn vào chức năng (1) “Phiếu Nhập Vật Tư” sau đó danh sách (2)
“Phiếu Nhập Kho Vật Tư” và các nhóm chức năng Thêm / Xem / Sửa / Xóa và
v..v sẽ hiện ra. Nhưng ta sẽ tập trung vào việc thêm mới vật tư cho kho của
mình bằng cách chọn (3) “Thêm Mới Ctrl + N”.
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Sau khi bấm chọn thêm mới, một bảng thêm mới sẽ hiện ra màn hình với
đầy đủ nội dung như sau:

Người dùng sẽ chọn vào các mục như hình trên (1) Người mua vật tư – Là
người đại diện trong Công Ty đứng ra để mua Vật tư. (2) Nhà cung cấp – Là nhà
cung cấp các loại sản phẩm cũng như vật tư cho Công Ty. Vì đây là dạng thông
tin đã có sẵn nên khi người dung bấm vào sẽ hiển thị danh sách và lăn con trỏ
chuột để chọn đúng người mình cần chọn, như vậy sẽ linh hoạt hơn và ít tốn thời
gian hơn. (3) Chọn vật tư – là nơi để người dùng sẽ chon loại vật tư cần nhập
vào kho chứa của Công Ty. Khi bấm “Chọn Vật Tư (F6)” sẽ hiển thị ra màn
hình như sau:
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Tổng quan người dùng sẽ thấy chi tiết các danh sách sản phẩm và nguyên
liệu, (1) Tìm Kiếm Nhanh – Để thuận tiện cho việc tìm kiếm theo tên, người
dùng có thể tìm kiếm bằng ô tìm kiếm nhanh này. Ngoài ra ta có thể tìm trên
vùng Ô của danh sách sản phẩm (2). Như ví dụ ở hình trên, khi nhập “Sơn” vào
ô danh sách ta sẽ thấy chi tiết các loại sơn có thể nhập và ĐVT cùng đó là giá
thành của SP.
Để chọn loại vật tư đó ta có hai cách: Một là người dùng bấm vào loại vật
tư cần nhập sau đó bấm nút (4) “Chọn” và Hai là người dùng có thể nhấp đúp
chuột trái để chọn.
Kết thúc quá trình chọn vật tư để nhập ta có thể đóng lại (5) “Đóng”. Và
người dùng sẽ thấy các thông tin được thêm như sau:

Thông tin khi chọn vật tư sẽ được hiển thị thành dạng danh sách như trên
và cần lưu ý là người dùng cần phải thêm số lượng ở phần (1) “Số Lượng” và sẽ
thấy được đơn giá cũng như thành tiền của số lượng sản phẩm đã nhập vào (2),
(3). Khi người dùng muốn biết tổng số tiền ta có thể thấy qua ô số (4), đó là ô
tổng số tiền đã được cộng lại sau khi chọn vật tư. Tiếp theo không có gì thay đổi
nữa ta có thể (5) “Lưu Dữ Liệu”.
***Note: trường hợp khi người dùng muốn bỏ bớt loại vật tư đã lỡ chọn,
ta chỉ cần Click vào lọa vật tư đó và nhấn phím “Delete” và chọn “yes” để xóa và
“no” để giữ lại.
Quay trở lại màn hình chính, danh sách phiếu nhập kho vật tư mới vừa nhập sẽ
hiển thị ra bên dưới cùng của danh sách (1). Người dùng có thể xem chi tiết
bằng cách Click chọn (2) “Xem Chi Tiết”
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2.3.2.
-

Phiếu Xuât Vật Tư:

Kích chọn vào “Phiếu Xuất Vật Tư” (1) , Danh sách phiếu vật tư (2)
sẽ được hiển thị dạng danh sách, sau đó Click chọn “Thêm Mới Ctr +
N” (3) để thêm mới phiếu xuất vật tư.
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Sau khi bấm vào nút “Thêm Mới Ctr + N” màn hình window sẽ hiển thị
ra cửa sổ thông tin như sau:

Người dùng sẽ thêm thông tin của Khách Hàng (1) như bình thường, sau
đó chọn loại vật tư cần xuất kho (2) ( vì quá trình chọn vật tư xuất kho như quá
trình nhập vật tư nên không được nhắc lại ở phần này ), ở trong hình trên có ví
dụ chọn sẵn 4 loại vật tư và mặc định SL – ĐG – Thành Tiền là 0. Người dùng
cần thêm thông tin số lượng cần xuất, giá thành của loại sản phẩm xuất đó và
hệ thống sẽ Auto thành tiền. Kết thúc quy trình ta sẽ lưu dữ liệu lại (3) và Click
chọn

góc trên cùng bên phải của cửa sổ để tắt cửa sổ đi .
Sau đó tại mà hình chính người dùng có thể kiểm tra lại phiếu mình mới

lập có trong danh sách hay không, ngoài ra người dùng cũng có thể xem lại
phiếu danh sách này bằng cách click đúp dòng cần xem hoặc click vào dòng cần
xem và chọn Xem Chi Tiết như mô tả bên dưới.
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Người dùng cũng có thể In Dữ Liệu Truy Vấn của mình. Sau khi click cửa
sổ in sẽ hiện ra như sau:

2.3.3.
-

Tồn Kho Vật Tư:

Tại chức năng này, người dùng sẽ kiểm soát được thông tin Nhập /
Xuất / Tồn Kho của sản phẩm Công Ty – Phần mềm đã hệ thống lại và
cho ra thống kê trong tháng của năm nên khi người dùng sử dụng sẽ
dễ dàng hơn.
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***Note: Người dùng vẫn có thể In Dữ Liệu Truy Vấn như bình thường như các
bước đã hướng dẫn.

2.3.4.
-

Cập Nhật Khách Hàng:

Trong chức năng “Cập Nhật Khách Hàng” này giúp Kế Toán và người
dùng có thể thêm thông tin Khách Hàng, Bảo Hiểm, Đối tác – Nhà
Cung Cấp (Cung cấp vật tư, sản phẩm, …). Chức năng sẽ liệt kê rõ
thông tin mà người dùng cần phải cung cấp để nhập vào chương trình
một cách dễ dàng và dễ hiểu nhất.

Chi tiết như sau: tại màn hình chính click chọn “Cập Nhật Khách Hàng”
(1), sau khi click chọn thì bên dưới sẽ hiển thị một list danh sách thông tin các
đối tượng (2). Kế đến người dùng sẽ cần thêm mới thông tin của khách hàng
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“Thêm Mới Ctr + N” (3). Cửa sổ thêm mới sẽ hiện ra như sau:

Người dùng vẫn thêm thông tin khách hàng như bình thường (Lưu ý: Ở
mục “Loại Đối Tượng” người dùng cần xem xét đối tượng mình thêm vào lài ai.
Vd: a. Khách Hàng – b. Đối tác – Nhà cung cấp – c. Bảo Hiểm để thêm cho đúng
đối tượng). Sau khi điền thông tin xong người dùng có thể lưu lại và đóng cửa
sổ.
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Sau khi thêm cửa sổ chính của chúng ta sẽ hiển thị thông tin khách hàng
như sau:

Ngoài ra khi người dùng muốn xem chi tiết thông tin hoặc sửa thông tin.
Ta click ô cần xem hoặc sửa sau đó chọn “Xem Chi Tiết” hoặc Click đúp chuột
trái 2 lần.
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