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HƯỚNG DẪN TỰ XÂY DỰNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN TRỰC TUYẾN
Phần 1.

Giới thiệu

Tự động hóa trong công tác quản lý là nhu cầu tất yếu hiện nay của hầu hết các đơn vị. Tuy
nhiên, để có thể nhanh chóng trang bị một phần mềm bao quát được hết các đặc thù nghiệp vụ
cũng như quản lý được khối lượng thông tin cần thiết và giá cả phù hợp vẫn luôn là vấn đề trăn
trở. Phần mềm quản lý thông tin trực tuyến ra đời nhằm giúp các doanh nghiệp giải quyết những
vấn đề đó. Chỉ cần đăng ký tài khoản với một vài thao tác đơn giản, bạn đã có cơ hội tự xây dựng
cho mình một phần mềm chuyên biệt theo nghiệp vụ quản lý riêng của đơn vị mình với chi phí
cực thấp. Dữ liệu của bạn sẽ được quản lý độc lập, an toàn và cũng sẽ không quá tốn kém để tăng
thêm số lượng dữ liệu cần lưu trữ trong tương lai.
Tài liệu này nhằm tư vấn cho các bạn đang có nhu cầu tự xây dựng phần mềm trên hệ
thống Phần mềm quản lý thông tin trực tuyến cách thức để làm sao tự xác định được nhu cầu
quản lý cần thiết, phác thảo các chức năng mà bạn tin là đáp ứng nhu cầu quản lý của bạn và
thực hiện xây dựng những chức năng đó với sự hỗ trợ của phần mềm quản lý thông tin trực
tuyến.

1.

Kịch bản sử dụng

Kịch bản sử dụng là gì?
Kịch bản sử dụng cung cấp cho người sử dụng một biểu mẫu để người dùng cung cấp thông tin
người quản trị cũng như mô tả lại bối cảnh kinh doanh và nhu cầu quản lý thông tin hoạt động
kinh doanh của đơn vị.

Thông tin người tạo phần mềm

2.
-

3.

Họ tên: Trần Nguyễn Lạc Nhi
Số điện thoại: 0979321XXX
Email: lacnhi94@email.com
Nghề nghiệp: Kinh doanh

Mô tả bối cảnh đơn vị kinh doanh

Lạc Nhi là chủ quán trà sữa Dzui Dzẻ gần trường Đại học A. Cô kinh doanh các mặt hàng
đồ ăn, thức uống chủ yếu dành cho đối tượng khách hàng trẻ: trà sữa, trà đào, các món ăn vặt (cá
viên chiên, xúc xích chiên, hồ lô nướng, …). Buổi trưa các ngày từ thứ hai – thứ sau hàng
tuần,cô có phục vụ thêm cơm trưa văn phòng. Hình thức phục vụ của quán bao gồm phục vụ tại
chỗ, mua mang đi và giao hàng tận nơi (áp dụng đối với đơn hàng từ 100.000VNĐ)
Chi phí thuê mặt bằng quán là : 5.000.000 VNĐ/tháng
Thuế môn bài : 1.000.000 VNĐ/năm
Thuế khoáng : 370.000 VNĐ/tháng
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Quán có trang bị Internet cáp quang của Viettel với chi phí trọn gói là 880.000 VNĐ/tháng
nên quán phục vụ wifi miễn phí cho tất cả khách hàng có mua thức ăn hoặc thức uống tại quán,
với những khách hàng không mua sản phẩm của quán, quán phụ thu 15.000 VNĐ/người.
Thời gian mở cửa của quán: 07:30 – 22:30
Số lượng nhân viên: 1 nhân viên thu ngân làm việc cả ngày và 6 người làm theo ca. Mỗi
ngày có 2 ca làm việc, mỗi ca 8 tiếng, mỗi ca bắt buộc phải có 3 người : một nhân viên làm việc
trong bếp, một nhân viên phục vụ tại quán, một nhân viên giao hàng và hỗ trợ phục vụ khi quán
quá đông khách.
 Ca 1: 07:30 – 15:30
 Ca 2: 15:30 – 22:30
Ngoài ra, quán có một bảo vệ để trông chừng xe khách được thuê theo hợp đồng với công
ty bảo an X với giá 15.000 VNĐ/h.
Lương nhân viên được tính theo vai trò công việc của nhân viên:





Nhân viên thu ngân (lương cố định): 6.000.000 VNĐ/tháng
Nhân viên làm việc trong bếp : 150.000 VNĐ/ca
Nhân viên phục vụ tại quán : 150.000 VNĐ/ca
Nhân viên giao hàng: 140.000 VNĐ/ca + có phụ cấp tiền điện thoại 200.000
VNĐ/tháng và tiền xăng giao hàng là 300.000 VNĐ/tháng

Các sản phẩm ở quán của Lạc Nhi có giá từ 15.000 VNĐ (đơn vị ly đối với thức uống và
phần đối với thức ăn).
Mỗi ngày quán bán được khoảng 300 ly thức uống (trong đó có : 100 ly phục vụ tại quán,
50 ly mua mang đi và 150 ly giao hàng tận nơi), 50 phần cơm trưa (khoảng 30 phần phục vụ tại
quán và 20 phần giao tận nơi cho một công ty đặt cơm thường xuyên) và khoảng 30 phần ăn vặt.

4.

Mô tả nhu cầu sử dụng phần mềm

Lạc Nhi cần một phần mềm đơn giản để quản lý các thông tin :
-

-

Nhập nguyên liệu: Thời gian nhập, tên nguyên liệu nhập, số lượng, đơn giá nguyên liệu
và tổng thành tiền, nhà cung cấp.
Các khoản chi tiêu:
 Cố định: phí thuê mặt bằng, thuê bảo vệ, Internet, phụ cấp điện thoại cho nhân
viên giao hàng, phụ cấp tiền xăng cho nhân viên giao hàng, các khoản thuế,
lương nhân viên thu ngân và phí bảo hiểm theo quy định của luật lao động.
 Biến đổi: tiền lương nhân viên, tiền nhập hàng nguyên liệu, tiền điện – nước, chi
phí hao mòn của các máy móc, thiết bị trong quán; chi phí trang trí quán thường
xuyên hoặc vào các dịp đặc biệt (Tết trung thu, Halloween, Giáng sinh ….)
Các khoản thu: theo hóa đơn, có phân loại theo hình thức phục vụ (tại quán, mua mang
về, giao hàng tận nơi).
Báo cáo thống kê theo ngày, tuần, tháng, quý:
 Báo cáo doanh số bán ra theo từng sản phẩm theo ngày, tháng
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-

 Báo cáo tổng doanh thu của các hóa đơn theo ngày, tháng
 Báo cáo tình hình thu chi theo tháng
Do Lạc Nhi không thể túc trực ở quán thường xuyên nên đôi lúc nhân viên thu ngân sẽ
thực hiện luôn công việc nhập hàng và quản lý các số liệu nhập hàng.
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Phần 2.

Thiết kế chức năng

Từ nền tảng những gì đã mô tả trong Kịch bản sử dụng, người dùng tự phác thảo cho mình
những giao diện chức năng, các dữ liệu cần và đủ để phục vụ nhu cầu hoạt động của đơn vị,
luồng xử lý các dữ liệu đó. Đây cũng là cơ sở để phát triển phần mềm đáp ứng nhu cầu quản lý
thông tin của đơn vị.

1.

Quản lý nhân viên

Tên chức năng
Giới thiệu

Forms

Thao tác

Ràng buộc

Kết quả

Quản lý nhân viên
Vai trò của chức năng này giúp người quản lý quản lý được thông tin của
các nhân viên đã và đang làm việc tại quán.
Mỗi nhân viên có một vị trí công việc được chọn từ Danh mục vị trí công
việc.
1. Thêm mới/Chỉnh sửa thông tin nhân viên:
 Mã nhân viên: Text (10 ký tự) (tự động sinh)
 Họ tên: Text (tối đa 500 ký tự)
 Số điện thoại: Số (tối đa 11 ký tự)
 Email: Text (tối đa 300 ký tự)
 Địa chỉ: Text (tối đa 1000 ký tự)
 Hình đại diện Image
 Vị trí công việc : Chọn từ combobox danh mục vị trí công việc
 Đang làm việc: Checkbox (TRUE = Đang làm việc, FALSE =
Ngừng làm việc)
2. Danh sách nhân viên: dạng bảng biểu, hiển thị ngay khi vừa nhấn
vào menu Số liệu  Quản lý nhân viên
 Mã nhân viên
 Họ tên
 Địa chỉ
 Vị trí công việc
 Đang làm việc
 Quản trị: Chỉnh sửa thông tin hoặc Xóa thông tin
Thêm mới
Chỉnh sửa
Xóa
Các thông tin bắt buộc nhập:
Họ tên
Điện thoại
Vị trí công việc
Thông báo kết quả thao tác:
- Thêm mới : Bạn đã thêm mới thành công thông tin nhân viên. Bản
ghi thông tin nhân viên được lưu vào cơ sở dữ liệu
- Chỉnh sửa: Bạn đã cập nhật thành công thông tin nhân viên. Dữ
liệu thay đổi được lưu vào bản ghi thông tin nhân viên
- Xóa :
Hiển thị thông báo: “Bạn có chắc muốn xóa thông tin này không ?”
 Đồng ý  Chuyển sang popup thông báo “Đã xóa thông tin nhân
viên”
 Hủy: Hủy yêu cầu xóa thông tin nhân viên => Thông báo :
“Thông tin nhân viên đã được xóa”
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2.

Danh mục vị trí công việc

Tên chức năng
Giới thiệu

Forms

Thao tác

Ràng buộc

Kết quả

Danh mục vị trí công việc
Chức năng này hỗ trợ quản lý các vị trí công việc, mô tả công việc của
từng vị trí, tiền công tính theo ca của từng vị trí. Đây cũng là cơ sở để
tính lương cho nhân viên.
Mỗi vị trí có thể có nhiều nhân viên cùng đảm nhận.
1. Thêm mới/Chỉnh sửa thông tin vị trí công việc:
 Mã vị trí công việc: Text (10 ký tự) (tự động sinh)
 Tên công việc: Text (tối đa 500 ký tự)
 Mô tả : Text (tối đa 300 ký tự)
 Tiền công/ca: Number (tối đa 6 chữ số)
2. Danh mục vị trí công việc : dạng bảng biểu, hiển thị ngay khi vừa
nhấn vào menu Danh mục  Vị trí công việc
 Mã vị trí công việc
 Tên công việc
 Tiền công/ca
 Quản trị: Chỉnh sửa thông tin hoặc Xóa thông tin
Thêm mới
Chỉnh sửa
Xóa
Các thông tin bắt buộc nhập:
Tên công việc
Tiền công/ca
Thông báo kết quả thao tác:
- Thêm mới : Bạn đã thêm mới thành công vị trí công việc. Bản ghi
thông tin vị trí công việc được lưu vào cơ sở dữ liệu
- Chỉnh sửa: Bạn đã cập nhật thành công thông tin vị trí công việc.
Dữ liệu thay đổi được lưu vào bản ghi thông tin vị trí công việc
- Xóa :
Hiển thị thông báo: “Bạn có chắc muốn xóa thông tin này không ?”
 Đồng ý  Chuyển sang popup thông báo “Đã xóa thông tin vị trí
công việc”
 Hủy: Hủy yêu cầu xóa thông tin nhân viên => Thông báo :
“Thông tin vị trí công việc đã được xóa”
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3.

Quản lý ca làm việc

Tên chức năng
Giới thiệu

Forms

Thao tác

Ràng buộc

Kết quả

Quản lý ca làm việc
Đây là chức năng hỗ trợ việc chấm công của nhân viên khi đến làm việc
tại quán.
Mỗi bản ghi là một ca làm việc, trong đó có thông tin của nhiều nhân
viên cùng làm việc trong ca đó.
1. Thêm mới/Chỉnh sửa ca làm việc:
 Mã ca làm việc: Text (10 ký tự) (tự động sinh, định dạng
ddmmyyyy+số đếm 01 và 02 vì một ngày chỉ có 2 ca)
 Ngày làm việc: hệ thống tự động lấy theo ngày hiện tại
 Tên nhân viên: chọn từ danh sách nhân viên, một ca làm việc có
thể có nhiều nhân viên.
2. Danh sách ca làm việc : dạng bảng biểu, hiển thị ngay khi vừa nhấn
vào menu Số liệu  Quản lý ca làm việc
 Mã ca làm việc
 Ngày làm việc
 Quản trị: Chỉnh sửa thông tin hoặc Xóa thông tin
Thêm mới
Chỉnh sửa
Xóa
Các thông tin bắt buộc nhập:
Tên công việc
Tiền công/ca
Thông báo kết quả thao tác:
- Thêm mới : Bạn đã thêm mới thành công ca làm việc. Bản ghi
thông tin ca làm việc được lưu vào cơ sở dữ liệu
- Chỉnh sửa: Bạn đã cập nhật thành công thông tin ca làm việc. Dữ
liệu thay đổi được lưu vào bản ghi thông tin ca làm việc
- Xóa :
Hiển thị thông báo: “Bạn có chắc muốn xóa thông tin này không ?”
 Đồng ý  Chuyển sang popup thông báo “Đã xóa thông tin ca
làm việc”
 Hủy: Hủy yêu cầu xóa thông tin nhân viên => Thông báo :
“Thông tin ca làm việc đã được xóa”
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4.

Thực đơn

Tên chức năng
Giới thiệu

Forms

Thao tác

Ràng buộc

Kết quả

Thực đơn
Quản lý thông tin các sản phẩm của quán (thức ăn, thức uống) riêng biệt
từng món, bao gồm các thông tin: Tên món, mô tả, giá bán, đơn vị tính
(ly, phần)
1. Thêm mới/Chỉnh sửa sản phẩm trong thực đơn:
 Mã sản phẩm: Text (10 ký tự) (tự động sinh)
 Tên sản phẩm: Text (tối đa 200 ký tự)
 Mô tả: mô tả về sản phẩm
 Giá: Number (tối đa 5 chữ số)
 Đơn vị tính: listbox (ly, phần)
2. Danh mục vị trí công việc : dạng bảng biểu, hiển thị ngay khi vừa
nhấn vào menu Số liệu  Thực đơn
 Mã sản phẩm
 Tên sản phẩm
 Giá
 Quản trị: Chỉnh sửa thông tin hoặc Xóa thông tin
Thêm mới
Chỉnh sửa
Xóa
Các thông tin bắt buộc nhập:
Tên sản phẩm
Giá bán
Thông báo kết quả thao tác:
- Thêm mới : Bạn đã thêm mới thành công sản phẩm. Bản ghi thông
tin sản phẩm được lưu vào cơ sở dữ liệu
- Chỉnh sửa: Bạn đã cập nhật thành công thông tin sản phẩm. Dữ liệu
thay đổi được lưu vào bản ghi thông tin sản phẩm
- Xóa :
Hiển thị thông báo: “Bạn có chắc muốn xóa thông tin này không ?”
 Đồng ý  Chuyển sang popup thông báo “Đã xóa thông tin sản
phẩm”
 Hủy: Hủy yêu cầu xóa thông tin nhân viên => Thông báo :
“Thông tin sản phẩm đã được xóa”
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5.

Quản lý chi phí

Tên chức năng
Giới thiệu
Forms

Thao tác

Ràng buộc

Kết quả

Quản lý chi phí
Quản lý các khoản tiền đã chi tiêu.
1. Thêm mới/Chỉnh sửa thông tin chi phí:
 Mã chi phí: Text (10 ký tự) (tự động sinh)
 Tên chi phí: Text (tối đa 200 ký tự)
 Loại chi phí: Cố định, Biến động
 Ngày chi: Date
 Số tiền: Number
 Ghi chú: Text (Tối đa 1000 ký tự)
2. Danh sách chi phí : dạng bảng biểu, hiển thị ngay khi vừa nhấn vào
menu Số liệu  Quản lý chi phí. Hiển thị dữ liệu theo thời gian gần
nhất trước
 Mã chi phí
 Tên chi phí
 Loại chi phí
 Ngày chi
 Số tiền
 Quản trị: Chỉnh sửa thông tin hoặc Xóa thông tin
Thêm mới
Chỉnh sửa
Xóa
Các thông tin bắt buộc nhập:
 Ngày chi: mặc định lấy ngày tạo dữ liệu
 Tên chi phí
 Loại chi phí: Mặc định chọn loại Biến động
 Số tiền
Thông báo kết quả thao tác:
- Thêm mới : Bạn đã thêm mới thành công chi phí. Bản ghi thông tin
chi phí được lưu vào cơ sở dữ liệu
- Chỉnh sửa: Bạn đã cập nhật thành công thông tin chi phí. Dữ liệu
thay đổi được lưu vào bản ghi thông tin chi phí
- Xóa :
Hiển thị thông báo: “Bạn có chắc muốn xóa thông tin này không ?”
 Đồng ý  Chuyển sang popup thông báo “Đã xóa thông tin chi
phí”
 Hủy: Hủy yêu cầu xóa thông tin nhân viên => Thông báo :
“Thông tin chi phí đã được xóa”
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6.

Bán hàng

Tên chức năng
Giới thiệu
Forms

Thao tác

Ràng buộc
Kết quả

Bán hàng
Quản lý các sản phẩm đã bán theo từng hóa đơn, là cơ sở để tính được số
tiền thu vào.
1. Thêm mới/Chỉnh sửa thông tin hóa đơn:
 Mã hóa đơn: Text (10 ký tự) (tự động sinh)
 Ngày tạo hóa đơn
 Người tạo hóa đơn: họ tên của user đăng nhập tạo hóa đơn
 Chi tiết hóa đơn: mỗi mã hóa đơn có một list chi tiết hóa đơn,
trong đó mỗi chi tiết hóa đơn bao gồm:
Tên sản phẩm: chọn từ dữ liệu Thực đơn
 Giá bán: giá của sản phẩm được cấu hình trong dữ liệu
Thực đơn
 Số lượng : Tự nhập
 Thành tiền: Giá bán x Số lượng
 Thanh toán:
Tổng thành tiền: = Tổng (Thành tiền)
VAT: mặc định là 0% của Tổng thành tiền, cho phép tự nhập
Tổng cộng: = Tổng (Thành tiền) + VAT
2. Danh sách hóa đơn : dạng bảng biểu, hiển thị ngay khi vừa nhấn
vào menu Số liệu  Bán hàng. Hiển thị dữ liệu theo thời gian gần
nhất trước
 Mã hóa đơn
 Ngày bán
 Người bán
 Số tiền (tổng cộng)
 Quản trị: Chỉnh sửa thông tin hoặc Xóa thông tin
Tiêu chí tìm kiếm hóa đơn trong danh sách:
Ngày bán
Mã hóa đơn
Thêm mới
Chỉnh sửa
Xóa
Tìm kiếm
Làm mới tiêu chí tìm kiếm
Thông báo kết quả thao tác:
- Thêm mới : Bạn đã thêm mới thành công hóa đơn. Bản ghi thông
tin hóa đơn được lưu vào cơ sở dữ liệu
- Chỉnh sửa: Bạn đã cập nhật thành công thông tin hóa đơn. Dữ liệu
thay đổi được lưu vào bản ghi thông tin hóa đơn
- Xóa :
Hiển thị thông báo: “Bạn có chắc muốn xóa thông tin này không ?”
 Đồng ý  Chuyển sang popup thông báo “Đã xóa thông tin hóa
đơn”
 Hủy: Hủy yêu cầu xóa thông tin nhân viên => Thông báo :
“Thông tin hóa đơn đã được xóa”
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7.

Báo cáo, thống kê

7.1
Báo cáo doanh số bán ra theo từng sản phẩm theo ngày
Báo cáo doanh số bán ra theo từng sản phẩm theo ngày
Tên chức năng
Thống kê số lượng bán ra mỗi ngày theo tên sản phẩm
Giới thiệu
Điều kiện tạo báo cáo:
Forms
Ngày báo cáo: fromDate – to Date
Tên sản phẩm: chọn từ list dữ liệu Thực đơn, nếu không chọn thì
mặc định xuất báo cáo doanh số của tất cả sản phẩm bán được
trong thời gian báo cáo.
Biểu đồ báo cáo: dạng đường:
+ Trục tung : tên các sản phẩm được bán ra trong thời gian báo
cáo
+ Trục hoành: các ngày được yêu cầu báo cáo.
Xem báo cáo
Thao tác
Làm mới
Ràng buộc
Thông báo kết quả thao tác:
Kết quả
 Xem báo cáo: tạo biểu đồ báo cáo với các nội dung điều kiện tạo
báo cáo đã nhập tại cửa sổ popup
 Làm mới : xóa điều kiện tạo báo cáo đã nhập để thực hiện báo cáo
khác.

7.2
Báo cáo doanh số bán ra theo từng sản phẩm theo tháng
Báo cáo doanh số bán ra theo từng sản phẩm theo tháng
Tên chức năng
Thống kê số lượng bán ra theo tên sản phẩm trong từng tháng. Qua đó,
Giới thiệu
người quản lý quán có thể đánh giá được mức độ được ưa chuộng của
khách hàng đối với các sản phẩm để có kế hoạch thay đổi, nhập nguyên
liệu cho phù hợp.
Điều kiện tạo báo cáo:
Forms
Tháng báo cáo : Chọn tháng từ multicheck combo box 12 tháng
Tên sản phẩm: chọn từ list dữ liệu Thực đơn, nếu không chọn thì
mặc định xuất báo cáo doanh số của tất cả sản phẩm bán được
trong thời gian báo cáo.
Biểu đồ báo cáo: dạng cột:
+ Trục tung : tên các sản phẩm được bán ra trong thời gian báo
cáo
+ Trục hoành: Tên các tháng báo cáo
Xem báo cáo
Thao tác
Làm mới
Ràng buộc
Thông báo kết quả thao tác:
Kết quả
 Xem báo cáo: tạo biểu đồ báo cáo với các nội dung điều kiện tạo
báo cáo đã nhập tại cửa sổ popup
 Làm mới : xóa điều kiện tạo báo cáo đã nhập để thực hiện báo cáo
khác.
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7.3
Báo cáo tổng doanh thu của các hóa đơn theo ngày
Báo cáo tổng doanh thu của các hoa đơn theo ngày
Tên chức năng
Thống kê tình hình doanh thu từ tổng tiền của các hóa đơn đã xuất trong
Giới thiệu
ngày.
Điều kiện tạo báo cáo:
Forms
Ngày báo cáo: fromDate – to Date
Biểu đồ báo cáo: dạng tròn
Xem báo cáo
Thao tác
Làm mới
Ràng buộc
Thông báo kết quả thao tác:
Kết quả
 Xem báo cáo: tạo biểu đồ báo cáo với các nội dung điều kiện tạo
báo cáo đã nhập tại cửa sổ popup
 Làm mới : xóa điều kiện tạo báo cáo đã nhập để thực hiện báo cáo
khác.
7.4
Báo cáo doanh thu theo tháng
Báo cáo doanh thu theo tháng
Tên chức năng
Thống kê tình hình doanh thu từ tổng tiền của các hóa đơn đã xuất trong
Giới thiệu
tháng báo cáo.
Điều kiện tạo báo cáo:
Forms
Tháng báo cáo : Chọn tháng từ multicheck combo box 12 tháng
Biểu đồ báo cáo: dạng đường:
Biểu đồ báo cáo: dạng cột:
+ Trục tung : Các cột mốc giá trị doanh thu
+ Trục hoành: Tên các tháng báo cáo
Xem báo cáo
Thao tác
Làm mới
Ràng buộc
Thông báo kết quả thao tác:
Kết quả
 Xem báo cáo: tạo biểu đồ báo cáo với các nội dung điều kiện tạo
báo cáo đã nhập tại cửa sổ popup
 Làm mới : xóa điều kiện tạo báo cáo đã nhập để thực hiện báo cáo
khác.
7.5
Báo cáo tình hình thu - chi theo tháng
Báo cáo tình hình thu – chi theo tháng
Tên chức năng
Báo cáo số liệu thu – chi trong tháng, qua đó đánh giá được hiệu quả
Giới thiệu
kinh doanh trong tháng.
Điều kiện tạo báo cáo:
Forms
Tháng báo cáo : Chọn tháng từ multicheck combo box 12 tháng
Báo cáo dạng bảng thống kê:
Tiêu đề hàng ngang : Thu, Chi , Lãi
Tiêu đề cột dọc : tên tháng báo cáo.
Xem báo cáo
Thao tác
Làm mới
Ràng buộc
Thông báo kết quả thao tác:
Kết quả
 Xem báo cáo: tạo biểu đồ báo cáo với các nội dung điều kiện tạo
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báo cáo đã nhập tại cửa sổ popup
 Làm mới : xóa điều kiện tạo báo cáo đã nhập để thực hiện báo cáo
khác.
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Phần 3.
1.

Hướng dẫn thao tác

Xây dựng các forms chức năng cho phần mềm

Form chức năng là giao diện làm việc của các chức năng theo nội dung thiết kế ở trên. Quá
trình xây dựng form của các chức năng đều giống nhau về mặt thao tác nên ở đây chúng tôi sẽ
hướng dẫn mẫu trọn vẹn quá trình xây dựng form cho chức năng có tần suất sử dụng thường
xuyên nhất là Bán hàng và form Báo cáo tình hình thu chi theo tháng để tận dụng dữ liệu từ
chức năng Bán hàng.
Sau khi các bạn hoàn thành các bước xây dựng form chức năng phần mềm theo nghiệp vụ
của mình, chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên viên chủ động liên hệ với các bạn để hoàn thiện phần
mềm.
Ngoài ra, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu được tư vấn thêm trong quá
trình xây dựng phần mềm hoặc cần thay đổi, chỉnh sửa:
Thông tin hỗ trợ QLTTTT.VN :
Email: support@qltttt.vn
Hotline: 0167 904 0869
1.1
Form Bán hàng
Để tạo form chức năng Bán hàng  Nhấn vào menu Quản trị hệ thống  Chọn menu chức
năng Tạo Form nghiệp vụ
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Nhấn vào nút Thêm mới để mở màn hình nhập liệu tạo mới form chức năng:

Nhập thông tin màn hình chức năng Bán hàng
Nhấn nút Thêm mới field để tạo các trường nhập liệu trên màn hình chức năng
 Tại màn hình Thêm mới field:
 Nhập thông tin cấu hình field cần tạo
 Nhấn nút Lưu để ghi nhận dữ liệu field vừa nhập
 Nhấn nút Hủy bỏ để bỏ yêu cầu tạo field
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 Để sửa thông tin field  Nhấn vào biểu tượng
trong cột Quản trị tại dòng vị trí của
field cần sửa:
 Nhập thông tin chỉnh sửa
 Nhấn nút Lưu để cập nhật thông tin đã thay đổi.
 Nhấn nút Hủy bỏ để bỏ yêu cầu chỉnh sửa thông tin
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 Để xóa thông tin field  Nhấn vào biểu tượng
trong cột Quản trị tại dòng vị trí của
field :
 Nhấn nút Đồng ý để xác nhận đồng ý xóa field
 Nhấn nút Hủy bỏ để bỏ yêu cầu xóa field
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Nhấn nút Lưu để xác nhận tạo mới chức năng với thông tin giao diện đã tạo ở trên 
Form chức năng được tạo mới thành công sẽ hiển thị trong bảng Danh sách form.

-

Để chỉnh sửa form  Nhấn vào biểu tượng
trong cột Quản trị tại dòng vị trí của
form cần chỉnh sửa:
Nhập thông tin chỉnh sửa
Nhấn nút Lưu để cập nhât thông nhật thông tin thay đổi
Nhấn nút Xóa để xóa form đang xem
Nhấn nút Đóng để tắt màn hình chỉnh sửa form

-

Để xóa form  Nhấn vào biểu tượng
cuối dòng vị trí của form cần xóa
Nhấn nút Đồng ý để xác nhận yêu cầu xóa form
Nhấn nút Hủy bỏ để bỏ yêu cầu xóa form

1.2
Form Báo cáo tình hình thu – chi theo tháng
Truy cập menu Quản trị hệ thống  Nhấn chọn menu Tạo báo cáo:

-

Để chỉnh sửa báo cáo  Nhấn vào biểu tượng
trong cột Quản trị tại dòng vị trí của
báo cáo cần chỉnh sửa:
Nhập thông tin chỉnh sửa
Nhấn nút Lưu để cập nhât thông nhật thông tin thay đổi
Nhấn nút Xóa để xóa báo cáo đang xem
Nhấn nút Đóng để tắt màn hình chỉnh sửa báo cáo
Để xóa báo cáo  Nhấn vào biểu tượng
cuối dòng vị trí của báo cáo cần xóa
Nhấn nút Đồng ý để xác nhận yêu cầu xóa báo cáo
Nhấn nút Hủy bỏ để bỏ yêu cầu xóa báo cáo
Nhấn nút Thêm mới để nhập thông tin tạo mới form chức năng Báo cáo
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Nhập thông tin cấu hình báo cáo cần tạo
Nhấn nút Thêm mới cột để tạo thêm cột trong nội dung báo cáo

 Tại màn hình Thêm thông tin cột:
 Nhập thông tin cấu hình cột báo cáo
 Nhấn nút Lưu để ghi nhận thông tin cấu hình cột vừa nhập
 Nhấn nút Hủy bỏ để hủy yêu cầu tạo thông tin cột
Nhấn nút Lưu để xác nhận tạo mới chức năng với thông tin giao diện đã tạo ở trên 
Báo cáo được tạo mới thành công sẽ hiển thị trong bảng Danh sách báo cáo.
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Xây dựng rule nghiệp vụ cho các chức năng

2.

Rule nghiệp vụ là các điều kiện ràng buộc để hỗ trợ hoạt động cho một số chức năng đặc
thù.
Nhấn vào menu chức năng Tạo Rule nghiệp vụ  Hệ thống mở màn hình Danh sách
rule nghiệp vụ
Nhấn vào nút Thêm mới để tạo mới rule:

-

Nhập thông tin rule  Nhấn nút Lưu để xác nhận đồng ý thêm mới rule
Thông tin rule đã tạo xong sẽ hiển thị trong Danh sách rule:

-

Để sửa thông tin rule  Nhấn vào biểu tượng
trong cột Quản trị tại dòng vị trí của
rule cần sửa:
Nhập thông tin chỉnh sửa
Nhấn nút Lưu để cập nhật thông tin đã thay đổi.
Nhấn nút Hủy bỏ để bỏ yêu cầu chỉnh sửa thông tin

-

Để xóa thông tin rule  Nhấn vào biểu tượng
rule :
Nhấn nút Đồng ý để xác nhận đồng ý xóa rule
Nhấn nút Hủy bỏ để bỏ yêu cầu xóa rule

trong cột Quản trị tại dòng vị trí của
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3.

Tạo tài khoản người dùng

Vai trò người dùng
Vai trò của người dùng là nhóm các tài khoản người dùng có cùng nhiệm vụ, có cùng
phạm vi quyền hạn truy cập và thao tác các chức năng trên phần mềm như nhau.
3.1.1

Để truy cập chức năng quản lý vai trò người dùng  Nhấn vào menu Vai trò người dùng
 Giao diện sẽ hiển thị như sau:

Chọn các chức năng vừa xây dựng ở trên và gán quyền sử dụng các chức năng đó cho vai trò
người dùng:

Nhấn nút Lưu để xác nhận phân quyền sử dụng các chức năng đã xây dựng cho vai trò người
dùng.
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Quản lý người dùng
Chức năng Quản lý người dùng hỗ trợ tạo và quản lý tài khoản của người dùng thao tác
trong hệ thống sPOS
3.1.2

Để truy cập chức năng Quản lý người dùng  Nhấn vào menu Quản lý người dùng 
Giao diện Quản lý người dùng sẽ hiển thị như sau:

4.

Triển khai sử dụng các chức năng phần mềm đã xây dựng

4.1

Đăng nhập
Truy cập vào đường dẫn: http://quantri.qltttt.vn/
Nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp để đăng nhập:
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Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ nhìn thấy giao diện làm việc với menu là
những chức năng đã phân quyền cho người dùng:

4.2
Chức năng Quản lý chi phí
Nhấn vào menu Số liệu  Quản lý chi phí để xem danh sách tất cả bản ghi chi phí đang quản
lý:

Để chỉnh sửa bản ghi chi phí :





Nhấn vào biểu tượng
cuối dòng vị trí bản ghi cần chỉnh sửa
Nhập thông tin chỉnh sửa
Nhấn nút Lưu để cập nhật dữ liệu vừa điều chỉnh
Nhấn nút Đóng để hủy yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu

Để xóa bản ghi chi phí  Nhấn vào biểu tượng
cuối dòng vị trí bản ghi cần xóa
Để thêm mới bản ghi chi phí  Nhấn vào nút Thêm mới:
 Nhập dữ liệu thêm mới bản ghi chi phí
 Nhấn nút Lưu để ghi nhận các dữ liệu đã nhập
 Nhấn nút Đóng để tắt màn hình thêm mới bản ghi chi phí
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Chức năng Bán hàng
Khi khách hàng yêu cầu thanh toán  Người dùng nhấn vào menu Số liệu  Bán hàng
để tạo mới hóa đơn thanh toán các sản phẩm mà khách hàng đã mua:
4.3

Để chỉnh sửa hóa đơn đã tạo:





Nhấn vào biểu tượng
cuối dòng vị trí bản ghi cần chỉnh sửa
Nhập thông tin chỉnh sửa
Nhấn nút Lưu để cập nhật dữ liệu vừa điều chỉnh
Nhấn nút Đóng để hủy yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu

Để xóa hóa đơn  Nhấn vào biểu tượng
cuối dòng vị trí bản ghi cần xóa
Để thêm mới hóa đơn  Nhấn vào nút Thêm mới:
 Nhập dữ liệu thêm mới hóa đơn bán hàng
 Nhấn nút Lưu để ghi nhận các dữ liệu đã nhập
 Nhấn nút Đóng để tắt màn hình tạo dữ liệu hóa đơn
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4.4

Báo cáo, thống kê
Để xem báo cáo tình hình thu – chi trong tháng  Nhấn vào menu Báo cáo  Báo cáo,
thống kê  Chọn loại báo cáo Báo cáo tình hình thu – chi theo tháng
Chọn tiêu chí báo cáo cần xem:

Nhấn nút Xem báo cáo để xem kết quả:
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