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1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA TÀI LIỆU
Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng hiểu và sử dụng được
phần mềm quản lý sửa chữa và bảo hành phân hệ người dùng
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2. PHẠM VI TÀI LIỆU
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3. ĐĂNG NHẬP
3.1. Đăng nhập hệ thống
Vào địa chỉ đăng nhập: http://scell.qbis.vn
Chương trình hiển thị màn hình đăng nhập như bên dưới

Bước 1: Thực hiện nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp.
Bước 2: Nhấn “Đăng nhập” để thực hiện thao tác hệ thống.

3.2. Quản lý thông tin tài khoản
Tại màn hình giao diện làm việc, nhân vào biểu tượng thông tin tài khoản phía góc
phải màn hình, nhấn chọn “Thông tin tài khoản”. Màn hình thay đổi thông tin cá nhân
hiển thị như sau:

Bước 1: Thực hiện thay đổi/ cập nhật thông tin cá nhân.
Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin” để lưu thông tin thay đổiQuản trị hệ thống

3.3. Đăng kí tài khoản
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Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý sửa chữa, bảo hành thực hiện
truy cập địa chỉ http://scell.qbis.vn. Nhấn vào nút “Đăng kí miễn phí” bên góc phải
màn hình đăng nhập.

Màn hình đăng kí tài khoản hiển thị:

Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin đăng kí:
-

Email đăng kí

-

Tên đơn vị kinh doanh

-

Số điện thoại
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-

Mật khẩu đăng kí

Lưu ý: Bắt buộc nhập và lựa chọn đầy đủ thông tin đăng kí
Bước 2: Nhấn “Gửi thông tin đăng kí”.
Hệ thống sẽ tạo tài khoản sử dụng miễ phí 01 tháng. Từ tháng thứ 2 trở đi thu phí
250.000/ tháng.

3.4. Quên mật khẩu
Khi khách hàng đã có tài khoản sử dụng phần mềm quản lý sửa chữa, bảo hành, tuy
nhiên bị mất mật khẩu đăng nhập, thực hiện truy cập địa chỉ http://scell.qbis.vn. Nhấn
vào nút “Quên mật khẩu” bên góc trái màn hình đăng nhập.

Màn hình giao diện lấy lại mật khẩu hiển thị:
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Bước 1: Nhập email tài khoản đã đăng kí, nhập mã xác nhận
Bước 2: Nhấn “Gửi đi”.
Mật khẩu mới sẽ được gửi về địa chỉ email tài khoản của người dùng.
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4. TIẾP NHẬN YÊU CẦU/ BÁN HÀNG
Ý nghĩa: là chức năng hỗ trợ người dùng tiếp nhận yêu cầu hoặc bán hàng nhanh
Thao tác: màn hình giao diện đăng nhập đã hiển thị luôn giao diện tiếp nhận yêu cầu/
bán hàng. Hoặc người dùng nhấn chọn chức năng “Tiếp nhận yêu cầu/ bán hàng”.

4.1. Tiếp nhận thông tin khách hàng
Thao tác: Người dùng thực hiện tiếp nhận thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ.

Trường hợp 1: Khách hàng đã có trong hệ thống
Nếu khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại cửa hàng, nhấn chọn biểu tượng
thống sẽ hiển thị thêm ô text để nhập họ tên khách hàng.

. Hệ

Bước 1: Nhập họ tên khách hàng vào ô text tìm kiếm.
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Bước 2: Hệ thống hiển thị tất cả các khách hàng có tên theo từ khóa tìm kiếm. Nhấn lựa
chọn khách hàng phù hợp
Trường hợp 2: Khách hàng vãng lai
Nếu khách hàng chưa sử dụng dịch vụ tại cửa hàng, nhấn chọn chức năng
Hệ thống sẽ hiển thị form thêm mới khách hàng

Nhập thông tin của khách hàng:
-

Nhóm khách hàng: lựa chọn nhóm đã được cấu hình trong listbox.

-

Họ tên khách hàng

-

Địa chỉ khách hàng

-

Số điện thoại: nhập thông tin số di động và số cố định

-

Email

Nhấn nút Lưu thông tin để lưu thông tin. Hệ thống thông báo thêm mới khách hàng
thành công

4.2. Thêm mới yêu cầu sửa chữa
Sau khi đã tiếp nhận được thông tin khách hàng, người dùng thực hiện tiếp nhận yêu
cầu sửa chữa.
Màn hình chức năng sửa chữa hiển thị:
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4.2.1 Chọn hãng sản xuất
Người dùng thực hiện nhấn chọn hãng sản xuất theo yêu cầu sửa chữa của khách hàng.
Trong trường hợp hãng sản xuất chưa có trong danh mục, thực hiện thêm mới hãng sản
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xuất, nhấn chọn chức năng
sản xuất hiển thị:

. Màn hình thêm mới hãng

-

Nhập tên hãng sản xuất

-

Nhấn “Lưu thông tin”. Hãng sản xuất vừa thêm sẽ được lưu vào danh sách.

4.2.2 Chọn thiết bị/ model
Sau khi người dùng nhấn chọn được hang sản xuất, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết
bị tương ứng của hang đã chọn.

13

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

Người dùng thực hiện nhấn chọn thiết bị theo trong danh sách của hang sản xuất. Người
dùng có thể thực hiện nhập tìm kiếm tên thiết bị
Trong trường hợp thiết bị chưa có trong danh mục, thực hiện thêm mới thiết bị, nhấn
chọn chức năng

. Màn hình thêm mới thiết bị hiển thị:

-

Nhập tên thiết bị

-

Nhấn “Lưu thông tin”. Thiết bị vừa thêm sẽ được lưu vào danh sách.

Lưu ý: Người dùng cũng có thể thêm mới thiết bị cho các hãng sản xuất khác bằng
cách lựa chọn lại hãng sản xuất tại listbox “Hãng sản xuất”
4.2.3 Chọn lỗi/ yêu cầu
Sau khi người dùng nhấn chọn được thiết bị/ model, hệ thống sẽ hiển thị màn hình các
lỗi/ yêu cầu tương ứng của thiết bị đã chọn.
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Người dùng thực hiện nhấn chọn lỗi/ yêu cầu sửa chữa trong danh sách của thiết bị
tương ứng. Người dùng có thể thực hiện nhập tìm kiếm tên lỗi/ yêu cầu.
Trong trường hợp lỗi/ yêu cầu chưa có trong danh mục, thực hiện thêm mới lỗi/ yêu cầu,
nhấn chọn chức năng
hiển thị:

. Màn hình thêm mới lỗi/ yêu cầu

-

Nhập tiêu đề lỗi/ yêu cầu

-

Nhập chi phí sữa chữa cho lỗi/ yêu cầu này

-

Nhấn “Lưu thông tin”. Lỗi/ yêu cầu vừa thêm sẽ được lưu vào danh sách.
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Lưu ý: Sau khi người dùng chọn mới các lỗi/ yêu cầu cần sửa chữa, nhấn
để chuyển sang bước tiếp theo Chọn linh kiện thay thế
4.2.4 Chọn linh kiện thay thế
Sau khi người dùng nhấn chọn được lỗi/ yêu cầu, chuyển sang bước kế tiếp, hệ thống
sẽ hiển thị màn hình danh sách các linh kiện thay thế:

Người dùng thực hiện nhấn chọn linh kiện thay thế theo trong danh sách .Trong trường
hợp linh kiện thay thế chưa có trong danh mục, thực hiện thêm mới linh kiện thay thế,
nhấn chọn chức năng

. Màn hình thêm mới linh kiện thay thế hiển thị:
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Bước 1: Nhập thông tin linh kiện. Bao gồm các thông tin sau:
-

Nhóm sản phẩm: Chọn từ listbox.

-

Tình trạng: có 2 tình trạng: mới và đã sử dụng.

-

Tên sản phẩm: nhập thông tin tên sản phẩm thêm mới

-

Hãng sản xuất: chọn từ listbox

-

Thiết bị: chọn từ listbox

-

Giá bán: Nhập giá bán của linh kiện

-

Số lượng: nhập số lượng

-

Nhập kho: chọn từ listbox

-

Nhà cung cấp: chọn từ listbox

Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin”. Linh kiện thay thế vừa thêm sẽ được lưu vào danh
sách.
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Lưu ý: Sau khi người dùng chọn mới các linh kiện cần thay thế, nhấn
để chuyển sang bước tiếp theo “Cập nhật thông tin chi tiết” cho
đơn hàng.
4.2.5 Cập nhật thông tin chi tiết
Sau khi người dùng nhấn chọn được linh kiện thay thế, chuyển sang bước kế tiếp, hệ
thống sẽ hiển thị màn hình cập nhật thông tin chi tiết của lỗi/ yêu cầu:

Bước 1: Người dùng thực hiện cập nhật các thông tin chi tiết sau:
-

IMEI/ Serial: nhập số imei, serial của thiết bị
18
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-

Pass code: người dùng có thể nhập passcode hoặc nhấn chức năng
để vẽ hình khóa

-

Trạng thái tiếp nhận: lựa chọn trạng thái trong listbox

-

Loại yêu cầu: lựa chọn loại yêu cầu theo khách hàng trong listbox

-

Gán yêu cầu đến: lựa chọn gán đến bộ phận trong listbox

-

Thời gian hẹn hoàn thành sửa chữa: nhấn chọn lịch để chọn thời gian hoàn
thành sửa chữa cho khách hàng.

-

Thiết bị nhận kèm theo: tích chọn các thiết bị nhận kèm trong danh sách

-

Ghi chú

Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin tiếp nhận”. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin tiếp nhận hoàn
thiện đơn hàng/ yêu cầu

Sau khi đã cập nhật chi tiết thông tin yêu cầu/ đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị
thông tin tạm tính về yêu cầu/ đơn hàng của khách hàng tại màn hình phía trái như sau:

Để sửa thông tin tiếp nhận yêu cầu/ bán hàng này, nhấn biểu tượng
. Màn hình
chỉnh sửa thông tin tiếp nhận hiển thị giống màn hình cập nhật thông tin chi tiết:
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Bước 1: Cập nhật lại các thông tin cần chỉnh sửa
Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin”, hệ thống sẽ lưu lại thông tin yêu cầu đã được cập nhật
Để xóa thông tin tiếp nhận này, nhấn biểu tượng
tin tiếp nhận

. Hệ thống sẽ xóa toàn bộ thông


Sau khi đã kiểm tra lại thông tin tiếp nhận yêu cầu/ bán hàng, người dùng thực
hiện kết thúc quá trình tiếp nhận bằng cách nhấn “Lưu yêu cầu”, hệ thống sẽ lưu lại
tiếp nhận/ đơn hàng này và hiển thị form chức năng:
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-

In phiếu đơn hàng: nhấn chọn để in phiếu đơn hàng cho khách hàng.

-

Xem chi tiết: nhân chọn để xem lại chi tiết toàn bộ đơn hàng của khách hàng.

-

Email: nhấn chọn để gửi thông tin đơn hàng đến địa chỉ email của khách hàng

-

Tạo yêu cầu mới: nhấn chọn để tiếp nhận thêm yêu cầu/ đơn hàng mới

Lưu ý: nhấn “Hủy bỏ” nếu muốn hủy bỏ toàn bộ thông tin

4.3. Unlock
Sau khi tiếp nhận thông tin khách hàng, người dùng thực hiện nhấn chọn chức năng
UNLOCK để thực hiện dịch vụ unlock cho khách hàng.

Trong trường hợp mạng unlock chưa có trong danh mục mạng, thực hiện thêm mới
mạng unlock, nhấn chọn chức năng
mới mạng unlock hiển thị:

. Màn hình thêm
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Bước 1: Nhập thông tin mạng unlock. Bao gồm các thông tin sau:
-

Tên mạng

-

Chi phí unlock

-

Thời gian hoàn thành

Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin”. Mạng unlock vừa thêm mới sẽ được lưu vào danh
sách.


Để sử dụng dịch vụ unlock mạng, người dùng thực hiện làm các thao tác sau:
-

Chọn mạng unlock

-

Nhập số imei/ serial cần unlock

-

Nhập ghi chú thông tin unlock

-

Nhấn “Lưu thông tin” để lưu thông tin unlock

Thông tin unlock sẽ được hiển thị danh sách tại màn hình bên trái, người dùng thực
hiện kiểm tra thông tin đơn hàng unlock.
Nhấn “Lưu yêu cầu”, hệ thống sẽ lưu lại đơn hàng Unlock này và hiển thị form chức
năng:
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-

In phiếu đơn hàng: nhấn chọn để in phiếu đơn hàng cho khách hàng.

-

Xem chi tiết: nhân chọn để xem lại chi tiết toàn bộ đơn hàng của khách hàng.

-

Email: nhấn chọn để gửi thông tin đơn hàng đến địa chỉ email của khách hàng

-

Tạo yêu cầu mới: nhấn chọn để tiếp nhận thêm yêu cầu/ đơn hàng mới

Lưu ý: nhấn “Hủy bỏ” nếu muốn hủy bỏ toàn bộ thông tin

4.4. Bán phụ tùng
Sau khi tiếp nhận thông tin khách hàng, người dùng thực hiện nhấn chọn chức năng
bán phụ tùng cho khách hàng.

Danh sách sản phẩm phụ tùng hiển thị theo nhóm sản phẩm và theo tất cả sản phẩm.
Người dùng có thể thực hiện nhập tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập vào ô tìm kiếm.
Trong trường hợp sản phẩm chưa có trong danh mục phụ tùng, thực hiện thêm mới sản
phẩm, nhấn chọn chức năng

. Màn hình thêm mới sản phẩm hiển thị:
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Bước 1: Nhập thông tin sản phẩm. Bao gồm các thông tin sau:
-

Nhóm sản phẩm: Chọn từ listbox.

-

Tình trạng: có 2 tình trạng: mới và đã sử dụng.

-

Tên sản phẩm: nhập thông tin tên sản phẩm thêm mới

-

Hãng sản xuất: chọn từ listbox

-

Thiết bị: chọn từ listbox

-

Giá bán: Nhập giá bán của sản phẩm

-

Số lượng: nhập số lượng

-

Nhập kho: chọn từ listbox

-

Nhà cung cấp: chọn từ listbox

Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin”. Sản phẩm phụ tùng vừa thêm mới sẽ được lưu vào
danh sách.

Để bán phụ tùng cho khách hàng, người dùng nhấn chọn sản phẩm tại màn hình
danh sách bên phải. Danh sách sản phẩm được chọn sẽ hiển thị tại màn hình trái. Hệ
thỗng sẽ tính toán đơn hàng bán phụ tùng cho khách hàng.
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Tại màn hình danh sách sản phẩm được chọn bán cho khách hàng, người dùng có thể
thực hiện các thao tác sau:
-

Nhấn biểu tượng

để xóa sản phẩm đã chọn

-

Thay đổi số lượng sản phẩm bán theo yêu cầu của khách hàng


Sau khi đã kiểm tra lại thông tin phụ tùng cho khách hàng, người dùng thực
hiện kết thúc quá trình bán phụ tùng bằng cách nhấn “Lưu yêu cầu”, hệ thống sẽ lưu
lại đơn hàng bán phụ tùng này và hiển thị form chức năng:

-

In phiếu đơn hàng: nhấn chọn để in phiếu đơn hàng cho khách hàng.

-

Xem chi tiết: nhân chọn để xem lại chi tiết toàn bộ đơn hàng của khách hàng.

-

Email: nhấn chọn để gửi thông tin đơn hàng đến địa chỉ email của khách hàng

-

Tạo yêu cầu mới: nhấn chọn để tiếp nhận thêm yêu cầu/ đơn hàng mới

Lưu ý: nhấn “Hủy bỏ” nếu muốn hủy bỏ toàn bộ thông tin
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4.5. Dịch vụ khác
Sau khi tiếp nhận thông tin khách hàng, người dùng thực hiện nhấn chọn chức năng
“Dịch vụ khác” để cung cấp thêm dịch vụ cho khách hàng.

Danh sách các dịch vụ cung cấp được hiển thị.
Trong trường hợp dịch vụ chưa có trong danh mục, người dùng thực hiện thêm mới dịch
vụ khác, nhấn chọn chức năng
hiển thị:

. Màn hình thêm mới dịch vụ

Bước 1: Nhập các thông tin dịch vụ:
-

Tên dịch vụ

-

Giá dịch vụ
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-

Mô tả: mô tả chi tiết của dịch vụ này

Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin”. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin dịch vụ này


Để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng, người dùng nhấn chọn dịch vụ tại
màn hình danh sách bên phải. Dịch vụ được chọn sẽ hiển thị tại màn hình trái. Hệ
thỗng sẽ tính toán đơn hàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Tại màn hình danh sách dịch vụ được chọn bán cho khách hàng, người dùng có thể
thực hiện các thao tác sau:
-

Nhấn biểu tượng

để xóa dịch vụ đã chọn


Sau khi đã kiểm tra lại thông tin dịch vụ cung cấp cho khách hàng, người dùng
thực hiện kết thúc quá trình cung cấp dịch vụ bằng cách nhấn “Lưu yêu cầu”, hệ
thống sẽ lưu lại đơn hàng cung cấp dịch vụ này và hiển thị form chức năng:

27

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

-

In phiếu đơn hàng: nhấn chọn để in phiếu đơn hàng cho khách hàng.

-

Xem chi tiết: nhân chọn để xem lại chi tiết toàn bộ đơn hàng của khách hàng.

-

Email: nhấn chọn để gửi thông tin đơn hàng đến địa chỉ email của khách hàng

-

Tạo yêu cầu mới: nhấn chọn để tiếp nhận thêm yêu cầu/ đơn hàng mới

Lưu ý: nhấn “Hủy bỏ” nếu muốn hủy bỏ toàn bộ thông tin
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5. SỬA CHỮA, BẢO HÀNH
Ý nghĩa: Cho phép người sử dụng quản lý đơn hàng và quản lý các yêu cầu từ khách
hàng.

5.1. Quản lý đơn hàng
Thao tác: Chọn menu “Sửa chữa, bảo hành”  Quản lý đơn hàng. Màn hình quản lý
đơn hàng hiển thị như sau:

Tại màn hình giao diện Quản lý đơn hàng, hệ thống xây dựng báo cáo nhanh theo
doanh số, theo tình trạng, tổng số đơn hàng và tổng tiền để người dùng tiện theo dõi.
5.1.1 Tìm kiếm đơn hàng
Để tìm kiếm đơn hàng, nhấn vào biểu tượng
hình tìm khiếm đơn hàng như sau:

. Hệ thống sẽ xổ ra màn

Tại màn hình này, người dùng có thể tìm kiếm đơn hàng theo các tiêu chí tìm kiếm trên
màn hình như:
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-

Từ khóa tìm kiếm: có thể nhập mã đơn hàng hoặc tên khách hàng

-

Trạng thái đơn hàng: có 4 trạng thái đơn hàng: hủy bỏ, đã thanh toán, thanh toán
1 phần và chưa thanh toán

-

Ngày tạo đơn hàng: từ ngày đến ngày

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm
Bước 2: Nhấn tìm kiếm
Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng thỏa mãn điều kiện tìm kiếm

Danh sách đơn hàng được hiển thị trên các trang bản ghi, 10 bản ghi/trang. Để chuyển
trang, nhấn vào biểu tượng
5.1.2 Thêm mới đơn hàng
Thao tác: Vào màn hình “Quản lý đơn hàng”  Nhấn biểu tượng
để thêm mới đơn hàng
Chức năng Thêm mới đơn hàng hiển thị giống mục 4. Tiếp nhận yêu cầu/ bán hàng
5.1.3 Sửa đơn hàng
Thao tác: Chọn menu chức năng “Sửa chữa, bảo hành”  Quản lý đơn hàng. Tại màn
hình danh sách đơn hàng, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng được
xổ ra bao gôm: xem chi tiết, sửa, xóa, thanh toán và in. Nhấn chọn “Sửa”
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Màn hình sửa thông tin đơn hàng hiển thị:

Thực hiện sửa thông tin: trạng thái xử lý đơn hàng, giá tiền đơn hàng
5.1.4 Xóa đơn hàng
Thao tác: Quản lý đơn hàng  Quản lý đơn hàng. Tại màn hình danh sách đơn hàng,
nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng được xổ ra bao gôm: xem chi
tiết, sửa, xóa, thanh toán và in. Nhấn chọn “Xóa”.
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Hệ thống thông báo xác nhận xóa đơn hàng. Nhấn chọn “Xóa” để đồng ý xóa
5.1.5 Thanh toán đơn hàng
Thao tác: Chọn menu chức năng “Sửa chữa, bảo hành”  Quản lý đơn hàng. Tại màn
hình danh sách đơn hàng, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng được
xổ ra bao gôm: xem chi tiết, sửa, xóa, thanh toán và in.
Nhấn chọn “Thanh toán đơn hàng”. Chức năng Thanh toán đơn hàng chỉ hiển thị khi
đơn hàng ở trạng thái chưa thanh toán hoặc thanh toán 1 phần

Màn hình thanh toán hiển thị:

Bước 1: Nhập thông tin thanh toán: Ngày thanh toán, phương thức thanh toán
Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin”. Hệ thống thông báo thanh toán thành công. Đơn hàng
sẽ chuyển trạng thái từ “Chưa thanh toán” sang “Đã thanh toán”
Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng thanh toán 1 phần so với giá trị đơn hàng, hệ
thống sẽ chuyển trạng thái đơn hàng từ “Chưa thanh toán” sang “Đã thanh toán”
5.1.6 In đơn hàng
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Thao tác: Chọn menu chức năng “Sửa chữa, bảo hành”  Quản lý đơn hàng. Tại màn
hình danh sách đơn hàng, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng được
xổ ra bao gôm: xem chi tiết, sửa, xóa, thanh toán và in.

Nhấn chọn chức năng “In phiếu đơn hàng” để in đơn hàng cho khách hàng.

5.2. Quản lý yêu cầu
Ý nghĩa: Cho phép người sử dụng quản lý các yêu cầu từ khách hàng.
Thao tác: Chọn menu “Sửa chữa, bảo hành”  Quản lý yêu cầu. Màn hình quản lý
yêu cầu hiển thị như sau:

Tại màn hình giao diện Quản lý yêu cầu, hệ thống xây dựng báo cáo nhanh theo doanh
số, theo tình trạng, tổng số yêu cầu và tổng tiền để người dùng tiện theo dõi.
5.2.1 Tìm kiếm yêu cầu
Để tìm kiếm yêu cầu, nhấn vào biểu tượng
hình tìm khiếm yêu cầu như sau:

. Hệ thống sẽ xổ ra màn
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Tại màn hình này, người dùng có thể tìm kiếm yêu cầu theo các tiêu chí tìm kiếm trên
màn hình như:
-

Từ khóa tìm kiếm: có thể nhập mã yêu cầu hoặc tên khách hàng

-

Trạng thái yêu cầu: có 4 trạng thái yêu cầu: hủy bỏ, đã thanh toán, thanh toán 1
phần và chưa thanh toán

-

Ngày tạo yêu cầu: từ ngày đến ngày

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm
Bước 2: Nhấn tìm kiếm
Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm

Danh sách yêu cầu được hiển thị trên các trang bản ghi, 10 bản ghi/trang. Để chuyển
trang, nhấn vào biểu tượng
5.2.2 Thêm mới yêu cầu
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Thao tác: Vào màn hình “Quản lý yêu cầu”  Nhấn biểu tượng
để thêm mới yêu cầu
Chức năng Thêm mới yêu cầu hiển thị giống mục 4. Tiếp nhận yêu cầu/ bán hàng
5.2.3 Sửa yêu cầu
Thao tác: Chọn menu chức năng “Sửa chữa, bảo hành”  Quản lý yêu cầu. Tại màn
hình danh sách yêu cầu, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng được xổ
ra bao gôm: xem chi tiết, sửa, in nhãn yêu cầu và in phiếu đơn hàng. Nhấn chọn “Sửa”

Màn hình sửa thông tin yêu cầu hiển thị:

Bước 1: Thay đổi các thông tin yêu cầu:
Bước 2: Nhấn Lưu. Hệ thống lưu lại thông tin yêu cầu vừa thay đổi.
Muốn hủy đơn hàng, nhấn chọn chức năng
. Hệ thống hiển thị thông
báo xác nhận người dùng. Nhấn chọn “OK” để hủy toàn bộ đơn hàng của khách hàng.
5.2.4 In nhãn yêu cầu
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Thao tác: Chọn menu chức năng “Sửa chữa, bảo hành”  Quản lý yêu cầu. Tại màn
hình danh sách yêu cầu, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng được xổ
ra bao gôm: xem chi tiết, sửa, in nhãn yêu cầu và in phiếu đơn hàng. Nhấn chọn “In
nhãn yêu cầu”.
Lưu ý: in nhãn yêu cầu chỉ in 1 loại yêu cầu

Hệ thống hiển thị lựa chọn yêu cầu để in. Nhấn “In nhãn yêu cầu”, hệ thống sẽ hỗ trợ
người dùng in yêu cầu đã chọn.

5.2.5 In phiếu đơn hàng
Thao tác: Chọn menu chức năng “Sửa chữa, bảo hành”  Quản lý yêu cầu. Tại màn
hình danh sách yêu cầu, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng được xổ
ra bao gôm: xem chi tiết, sửa, in nhãn yêu cầu và in phiếu đơn hàng. Nhấn chọn “In
phiếu đơn hàng”.
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Khi chọn chức năng này, hệ thống sẽ in ra phiếu đơn hàng của yêu cầu này.
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6. QUẢN LÝ TỒN KHO
Ý nghĩa: Cho phép người sử dụng Quản lý kho và Quản lý phiếu xuất kho.

6.1. Quản lý kho
6.1.1 Quản lý danh mục kho
Thao tác: Chọn Quản lý tồn kho  Nhấn chọn menu chức năng Quản lý kho  Chọn
Quản lý danh mục kho. Màn hình giao diện quản lý danh mục kho hiển thị như sau:



Thêm mới danh mục kho

Thao tác: Vào màn hình “Quản lý danh mục kho”  Nhấn biểu tượng
để thêm mới kho
Màn hình Thêm mới kho hiển thị như sau:

Bước 1: Nhập đầy đủ các thông tin kho:
-

Tên kho

-

Địa chỉ kho

Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin”. Hệ thống lưu lại thông tin kho vừa nhập


Sửa kho
38

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

Tại màn hình danh sách kho, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng
được xổ ra bao gôm: sửa, xóa. Nhấn chọn “Sửa”

Màn hình sửa thông tin kho giống màn hình thêm mới.

Bước 1: Thay đổi các thông tin kho:
-

Tên kho

-

Địa chỉ kho

Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin”. Hệ thống lưu lại thông tin kho vừa cập nhật


Xóa kho

Tại màn hình danh sách kho, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng
được xổ ra bao gôm: sửa, xóa. Nhấn chọn “Xóa”.

Hệ thống thông báo xác nhận xóa kho.
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Nhấn chọn “OK” để đồng ý xóa
6.1.2 Quản lý danh mục sản phẩm


Tìm kiếm danh mục sản phẩm

Để tìm kiếm danh mục sản phẩm, nhấn vào biểu tượng
xổ ra màn hình tìm khiếm sản phẩm như sau:

. Hệ thống sẽ

Tại màn hình này, người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm theo các tiêu chí tìm kiếm trên
màn hình như: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, nhóm sản phẩm, hãng sản xuất, thiết bị/
model, tình trạng sản phẩm
Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm
Bước 2: Nhấn tìm kiếm
Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm
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Danh sách sản phẩm được hiển thị trên các trang bản ghi, 10 bản ghi/trang. Để chuyển
trang, nhấn vào biểu tượng


Thêm mới danh mục sản phẩm

Thao tác: Vào màn hình “Quản lý danh mục sản phẩm”  Nhấn biểu tượng
để thêm mới sản phẩm
Màn hình thêm mới sản phẩm hiển thị như sau:

Bước 1: Nhập thông tin sản phẩm. Bao gồm các thông tin sau:
-

Nhóm sản phẩm: Chọn từ listbox.

-

Tình trạng: có 2 tình trạng: mới và đã sử dụng.

-

Tên sản phẩm: nhập thông tin tên sản phẩm thêm mới

-

Hãng sản xuất: chọn từ listbox

-

Thiết bị: chọn từ listbox

-

Giá bán: Nhập giá bán của linh kiện

-

Số lượng: nhập số lượng

-

Nhập kho: chọn từ listbox
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-

Nhà cung cấp: chọn từ listbox

Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin”. Sản phẩm vừa thêm sẽ được lưu vào danh sách.


Sửa sản phẩm

Tại màn hình danh sách sản phẩm, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức
năng được xổ ra bao gôm: xem chi tiết, sửa, xóa. Nhấn chọn “Sửa”

Màn hình sửa thông tin sản phẩm hiển thị như sau:

Bước 1: Thay đổi các thông tin sản phẩm:
-

Tên sản phẩm

-

Hang sản xuất

-

Nhóm sản phẩm

-

Nhà cung cấp

-

Tình trạng

-

Ảnh sản phẩm
42

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

-

Nhấn thay đổi giá bán để thay đổi giá cho sản phẩm

Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin”. Hệ thống lưu lại thông tin sản phẩm vừa thay đổi.


Xóa sản phẩm

Tại màn hình danh sách sản phẩm, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức
năng được xổ ra bao gôm: xem chi tiết, sửa, xóa. Nhấn chọn “Xóa”.

Hệ thống thông báo xác nhận xóa sảm phẩm. Nhấn chọn “OK” để đồng ý xóa
6.1.3 Quản lý tồn kho
Thao tác: Chọn Quản lý kho  Nhấn chọn menu chức năng Quản lý tồn kho. Màn
hình giao diện quản lý tồn kho hiển thị như sau:



Tìm kiếm danh mục sản phẩm trong kho

Để tìm kiếm danh mục sản phẩm trong kho, nhấn vào biểu tượng
thống sẽ xổ ra màn hình tìm khiếm sản phẩm như sau:

. Hệ
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Tại màn hình này, người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm trong kho theo các tiêu chí tìm
kiếm trên màn hình như: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, nhóm sản phẩm, hãng sản xuất,
thiết bị/ model, tình trạng sản phẩm
Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm
Bước 2: Nhấn tìm kiếm
Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm

Danh sách sản phẩm trong được hiển thị trên các trang bản ghi, 10 bản ghi/trang. Để
chuyển trang, nhấn vào biểu tượng


Nhập kho

Thao tác: Vào màn hình “Quản lý tồn kho”  Nhấn biểu tượng
mới sản phẩm vào kho

để thêm

Màn hình thêm mới sản phẩm vào kho hiển thị như sau:
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Bước 1: Nhập thông tin sản phẩm. Bao gồm các thông tin sau:
-

Nhóm sản phẩm: Chọn từ listbox.

-

Tình trạng: có 2 tình trạng: mới và đã sử dụng.

-

Tên sản phẩm: nhập thông tin tên sản phẩm thêm mới

-

Hãng sản xuất: chọn từ listbox

-

Thiết bị: chọn từ listbox

-

Giá bán: Nhập giá bán của linh kiện

-

Số lượng: nhập số lượng

-

Nhập kho: chọn từ listbox

-

Nhà cung cấp: chọn từ listbox

Bước 2: Nhấn “Lưu thông tin”. Sản phẩm vừa thêm sẽ được lưu vào kho đã chọn.
Tại màn hình quản lý tồn kho, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng
được xổ ra bao gôm: xem lịch sử biến động, tang số lượng, giảm số lượng, kiểm kê,
điều chuyển, xóa.
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6.2. Quản lý phiếu xuất kho
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7. QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
Ý nghĩa: Cho phép người sử dụng quản lý khách hãng theo nhóm và theo từng đối
tượng khách hàng.

7.1. Quản lý khách hàng
Thao tác: Chọn Quản lý khách hàng  Nhấn chọn menu chức năng Quản lý khách
hàng. Màn hình giao diện quản lý khách hàng hiển thị như sau:

7.1.1 Tìm kiếm khách hàng
Để tìm kiếm khách hàng, nhấn vào biểu tượng

. Hệ thống sẽ xổ ra màn

hình tìm khiếm khách hãng như sau:

Tại màn hình này, người dùng có thể tìm kiếm khách hàng theo các tiêu chí tìm kiếm
trên màn hình như: Tên khách hàng, số điện thoại, email
Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm
Bước 2: Nhấn tìm kiếm
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Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng thỏa mãn điều kiện tìm kiếm

Danh sách khách hàng được hiển thị trên các trang bản ghi, 10 bản ghi/trang. Để chuyển
trang, nhấn vào biểu tượng
7.1.2 Thêm mới khách hàng
Thao tác: Vào màn hình “Quản lý khách hàng”  Nhấn biểu tượng
để thêm mới khách hàng
Màn hình Thêm mới khách hàng hiển thị như sau:

Bước 1: Nhập đầy đủ các thông tin khách hàng:
-

Họ tên

-

Số điện thoại di động/ cố định

-

Email/ địa chỉ

-

Nhóm khách hàng: lựa chọn nhóm trong listbox

-

Ảnh đại diện

Bước 2: Nhấn Lưu. Hệ thống lưu lại thông tin khách hàng vừa nhập
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7.1.3 Sửa khách hàng
Thao tác: Quản lý khách hàng  Quản lý khách hàng. Tại màn hình danh sách khách
hàng, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng được xổ ra bao gôm: xem
chi tiết, sửa, xóa. Nhấn chọn “Sửa”

Màn hình sửa thông tin khách hàng giống màn hình thêm mới.

Bước 1: Thay đổi các thông tin khách hàng:
-

Họ tên

-

Số điện thoại di động/ cố định

-

Email/ địa chỉ

-

Nhóm khách hàng: lựa chọn nhóm trong listbox

-

Ảnh đại diện

Bước 2: Nhấn Lưu. Hệ thống lưu lại thông tin khách hàng vừa thay đổi.
7.1.4 Xóa khách hàng
Thao tác: Quản lý khách hàng  Quản lý khách hàng. Tại màn hình danh sách khách
hàng, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng được xổ ra bao gôm: xem
chi tiết, sửa, xóa. Nhấn chọn “Xóa”.
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Hệ thống thông báo xác nhận xóa khách hàng. Nhấn chọn “Xóa” để đồng ý xóa

7.2. Quản lý nhóm khách hàng
Thao tác: Chọn Quản lý khách hàng  Nhấn chọn menu chức năng Quản lý nhóm
khách hàng. Màn hình giao diện quản lý nhóm khách hàng hiển thị như sau:

7.2.1 Thêm mới nhóm khách hàng
Thao tác: Vào màn hình “Quản lý nhóm khách hàng”  Nhấn biểu tượng
để thêm mới nhóm khách hàng
Màn hình Thêm mới nhóm khách hàng hiển thị như sau:

Bước 1: Nhập đầy đủ tên nhóm khách hàng
Bước 2: Nhấn Lưu. Hệ thống lưu lại thông tin nhóm khách hàng vừa nhập
7.2.2 Sửa người dùng
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Thao tác: Quản lý khách hàng  Quản lý nhóm khách hàng. Tại màn hình danh sách
nhóm khách hàng, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng được xổ ra
bao gôm: sửa, xóa. Nhấn chọn “Sửa”

Màn hình sửa thông tin nhóm khách hàng giống màn hình thêm mới.

Bước 1: Thay đổi tên nhóm khách hàng
Bước 2: Nhấn Lưu. Hệ thống lưu lại tên nhóm khách hàng vừa thay đổi.
7.2.3 Xóa nhóm khách hàng
Thao tác: Quản lý khách hàng  Quản lý nhóm khách hàng. Tại màn hình danh sách
nhóm khách hàng, nhấn chọn chức năng “Action”. Danh sách chức năng được xổ ra
bao gôm: sửa, xóa. Nhấn chọn “Xóa”.

Hệ thống thông báo xác nhận xóa nhóm khách hàng.

Nhấn chọn “OK” để đồng ý xóa. Nhấn “Cancel” để hủy bỏ thao tác
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