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Chương 1: Giới thiệu 

1.1. Giới thiệu 

Hiện nay, công nghệ thông tin đã và đang trở thành một bộ phận quan 

trọng trong nền kinh tế tri thức, đó là phương tiện trợ giúp đắc lực trong công tác 

quản lý nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng. Việc lưu trữ và khai thác 

thông tin hiệu quả giúp cho các doanh nghiệp hoạch định các chiến lược kinh 

doanh cho mình một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Đi cùng với sự phát 

triển mạnh mẽ của ngành thương mại, dịch vụ, nhu cầu áp dụng phần mềm quản 

lý tại các siêu thị, cửa hàng hay các trung tâm thương mại là điều tất yếu. 

Phần mềm quản lý siêu thị CNTT-SALE là phần mềm quản trị phân phối 

kinh doanh được thiết kế và xây dựng dựa trên nhu cầu quản lý của các công ty có 

hệ thống kênh phân phối và mạng lưới đại lý bán hàng rộng lớn, số lượng giao 

dịch nhiều, doanh thu hàng năm cao, nhu cầu quản lý số liệu tập trung đồng nhất, 

khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các nguồn như tồn kho, doanh số bán 

hàng, công nợ phải thu/phải trả,… một cách nhanh chóng tức thời và chính xác. 

Đội ngũ nhân viên của phòng lập trình CNTT Việt Nam đã nghiên cứu và 

xây dựng Phần mềm quản lý siêu thị để hỗ trợ Quý khách hàng thực hiện các công 

việc trên. 

Phần mềm quản lý siêu thị CNTT-SALE sẽ giúp bạn quản lý công việc bán 

hàng một cách hiện đại và chuyên nghiệp. 

Mục tiêu của Phần mềm quản lý siêu thị CNTT-SALE 

CNTT-SALE trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả việc quản lý bán hàng của các công 

ty kinh doanh bán lẻ; các cửa hàng; các công ty phân phối. 

- Phần mềm hỗ trợ bán hàng bằng Barcode để tăng tốc độ làm hóa đơn thu 

tiền cho khách hàng và giảm thiểu tối đa sai sót khi nhập liệu. 

- Phần mềm hỗ trợ nhiều báo cáo phân tích giúp lãnh đạo đưa ra các quyết 

định chính xác, kịp thời. 
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- Phần mềm hỗ trợ lãnh đạo kiểm soát kinh doanh từ xa, không cần có mặt ở 

công ty. 

Phần mềm quản lý siêu thị CNTT-SALE có thể được áp dụng như: 

- Phần mềm quản lý bán lẻ | Phần mềm quản lý bán sỉ. 

- Phần mềm quản lý hệ thống phân phối|Phần mềm quản lý siêu thị |Phần 

mềm quản lý chuỗi siêu thị. 

- Phần mềm quản lý cửa hàng | Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng. 

- Phần mềm quản lý shop | Phần mềm quản lý chuỗi shop. 

- Phần mềm quản lý kênh bán lẻ. 

- Phần mềm quản trị bán hàng | Phần mềm quản lý kinh doanh. 

- Phần mềm quản lý kho 

Điểm nổi bật của Phần mềm quản lý siêu thị CNTT-SALE 

Ưu điểm nghiệp vụ: 

- Quản lý các nhiều loại chính sách khuyến mãi trên mặt hàng. 

- Hỗ trợ lãnh đạo có thể điều hành công việc từ xa, không cần có mặt ở công 

ty. 

- Hoạt động được với tất cả các thiết bị phần cứng (Máy in, máy quét 

barcode, máy in mã vạch, thẻ,...) thông dụng đã có trên thị trường. 

- Tích hợp quản lý siêu thị truyền thống và phần mềm kế toán. 

- Mô phỏng sát nhất, tự nhiên nhất các hoạt động nghiệp vụ: tránh thay đổi 

thói quen làm việc. 

- Thiết kế theo quan điểm mỗi nghiệp vụ một màn hình: Tránh thực hiện 

nhiều thao tác cho 1 nghiệp vụ. Ví dụ: bán hàng vừa xuất kho, vừa lập hóa 

đơn vừa thu tiền. 

Ưu điểm giao diện: 

- Dễ sử dụng: sử dụng ngay trên thanh menu hoặc icon có sẵn trong chương 

trình. 
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- Thân thuộc: Form nhập liệu gần với mẫu giấy tờ thông thường, Luồng công 

việc, Ribbon (giống MS Office). 

- Đẹp: thiết kế theo phong cách mới, thân thiện người dùng. 

- Cá nhân hóa skin: có thể chọn giao diện theo ý thích của người sử dụng. 

Ưu điểm về công nghệ: 

- Dựa trên các nền tảng công nghệ mới và phổ biến nhất: 

- Cơ sở dữ liệu SQL Server 2008: bảo mật và ổn định cơ sở dữ liệu rất cao do 

Microsoft phát triển. 

- .NET framework 4.5: framework mới nhất do Microsoft phát triển có tính 

hiệu quả cao. 

- Có tuổi thọ, tính ổn định cao, khả năng nâng cấp bảo trì dễ dàng. 

Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý siêu thị CNTT-SALE 

- Giúp cho toàn bộ hệ thống hoạt động linh hoạt và khoa học. 

- Các bộ phận trong hệ thống siêu thị hoạt động đồng bộ và tương tác thông 

suốt (thu ngân, thủ kho, kế toán, thủ quỹ, bộ phận kinh doanh…). 

Người quản lý điều hành: 

- Giúp nắm bắt các thông tin gần như tức thì, tại mọi thời điểm: doanh thu 

trong một khoảng thời gian, tình trạng hàng hóa trong kho, tình hình thu 

chi, công nợ. 

Nhân viên bán hàng: 

- Thao tác nhanh chóng, thuận tiện, chính xác. 

- Biết được doanh thu từng cá nhân, từng máy tính. 

- Hoạt động đơn giản không cần chuyên môn cao. 

- Giảm tải công việc ghi chép. 

Kế toán: 

- Hệ thống quản lý siêu thị và kế toán tích hợp nên dữ liệu thông suốt. 

- Quản lý được hoạt động kinh doanh, mua bán, xuất nhập hàng. 
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- Nắm bắt tình hình tài chính, công nợ. 

- Có được các báo cáo kế toán một cách nhanh nhất. 

- Các báo cáo có thể xuất ra nhiều định dạng (Excel, Word, PDF…) rất tiện 

cho các thao tác nghiệp vụ tùy biến. 

1.2. Đối tượng người dùng trong phần mềm 

- Cán bộ nghiệp vụ 

- Cửa hàng trưởng 

- Kế toán 

- Kinh doanh 

- Quản lý 

- Thủ kho 

- Thu ngân  

- Thủ quỹ 

- Xử lý bán lẻ 

- Quản trị hệ thống 

1.3. Danh sách các chức năng trong phần mềm 

STT Chức năng 

1 Admin 

1.1 

 

Quản lý người dùng 

1.2 Quản lý nhóm người dùng 

1.3 Thông tin doanh nghiệp 

1.4 Các cấu hình chung 

1.5 Cách tính giá hàng tồn kho 

1.6 Cấu hình các chức năng và quyền 

1.7 Cấu hình các tài khoản mặc định 

1.8 Cấu hình mặc định thông số khác 



Hướng dẫn sử dụng phần mềm CNTT-SALE 

 

8 
 

1.9 Cấu hình năm tài chính 

1.10 Cấu hình STT các máy tính 

1.11 Cấu hình tên máy tính 

1.12 Chốt số dư - khóa sổ 

1.13 Ghi sổ lại cho các chứng từ 

1.14 Khôi phục CSDL 

1.15 Nhật ký sử dụng 

1.16 Sao lưu CSDL 

1.17 Thông tin doanh nghiệp 

2 Bán Hàng 

2.1 

 

Danh sách Hàng bán trả lại 

2.2 Danh sách Hóa đơn bán hàng 

2.3 Danh sách hóa đơn bán lẻ 

2.4 Tạo mới hóa đơn bán hàng 

2.5 Tạo mới hóa đơn bán lẻ 

2.6 Tạo mới hóa đơn nhận lại hàng đã bán 

3 Báo cáo kế toán 

3.1 

 

Báo cáo bảng kê công nợ theo tài khoản 

3.2 Báo cáo công nợ kết hợp 

3.3 Báo cáo mua bán lãi lỗ 

3.4 Cấu hình tự động lưu chứng từ 

3.5 Chi tiết công nợ kết hợp (phải thu - phải trả) 

3.6 Sổ cái (Nhật ký chung) 

3.7 Sổ cái (Nhật ký chứng từ) 
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3.8 Sổ chi tiết công nợ 

3.9 Sổ chi tiết quỹ tiền mặt 

3.10 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) 

3.11 Sổ nhật ký chi tiền 

3.12 Sổ nhật ký thu tiền 

3.13 Sổ quỹ tiền mặt 

3.15 Thống kê chi tiết theo tài khoản 

3.16 Xem báo cáo BI - Kinh doanh thông minh 

4 Báo cáo mua bán nhập xuất kho 

4.1 

 

Báo cáo hàng theo nhà cung cấp 

4.2 Báo cáo tồn theo kho 

4.3 BC tổng hợp hàng ký gửi 

4.4 Sổ chi tiết bán hàng 

4.5 Sổ nhật ký bán hàng 

4.6 Sổ nhật ký mua hàng 

4.7 Tổng hợp hàng nhập kho 

4.8 Tổng hợp hàng xuất bán 

4.9 Tổng hợp hàng xuất kho 

4.10 Tổng hợp nhập xuất tồn 

4.11 Thẻ kho 

4.12 Thống kê bán hàng 

4.13 Thống kê bán lẻ 

4.14 Thống kê chi tiết nhập xuất kho 

4.15 Thống kê chuyển kho 
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4.16 Thống kê hàng bán khuyến mại 

4.17 Thống kê hàng mới theo khách hàng 

4.18 Thống kê hàng mới theo nhà cung cấp 

4.19 Thống kê hàng tồn 

4.20 Thống kê hàng tồn theo nhà cung cấp 

4.21 Thống kê mua hàng 

4.22 Thống kê nhập xuất tồn 

4.23 Thống kê xuất nhập tồn nhanh 

5 Báo cáo thuế 

6 Danh mục 

6.1 

 

Danh mục chức vụ 

6.2 Danh mục dạng nhập 

6.3 Danh mục dạng xuất 

6.4 Danh mục dịch vụ 

6.5 Danh mục đối tượng nghiệp vụ 

6.6 Danh mục kho 

6.7 Danh mục nhóm dịch vụ 

6.8 Danh mục phương thức thanh toán khi bán hàng 

6.9 Danh mục phương thức thanh toán mua hàng 

6.10 Danh mục tài khoản 

6.11 Danh mục tiền tệ 

6.12 Danh mục thuế suất 

6.13 Danh mục vật tư hàng hóa 

6.14 Danh sách bút toán kết chuyển 
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7 Kế toán tổng hợp 

7.1 

 

Danh sách Phiếu bù trừ công nợ hai đối tác 

7.2 Danh sách Phiếu kế toán 

7.3 Danh sách Phiếu kết chuyển tự động 

7.4 Tạo trực tiếp phiếu bù trừ công nợ  

7.5 Tạo trực tiếp phiếu kế toán 

7.6 Tạo trực tiếp phiếu kết chuyển tự động 

7.7 Tính lại giá vốn hàng xuất kho 

8 Mua hàng 

8.1 

 

Công cụ đặt hàng 

8.2 Danh sách Hàng mua trả lại 

8.3 Danh sách Hóa đơn mua hàng 

8.4 Danh sách Phiếu đặt hàng 

8.5 Tạo mới hóa đơn mua hàng 

8.6 Tạo mới hóa đơn trả lại hàng đã mua 

8.7 Tạo mới Phiếu đặt hàng 

9 Quản lý kho 

9.1 

 

Danh sách Phiếu chuyển kho 

9.2 Danh sách phiếu kiểm kê 

9.3 Danh sách Phiếu nhập kho 

9.4 Danh sách Phiếu xuất kho 

9.5 Tạo trực tiếp phiếu chuyển kho 

9.6 Tạo trực tiếp phiếu kiểm kê 

9.7 Tạo trực tiếp phiếu nhập kho 
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9.8 Tạo trực tiếp phiếu xuất kho 

9.9 Tính lại giá xuất kho 

9.10 Thống kê hàng hóa đã kiểm kê 

10 Quản lý khuyến mại 

10.1 

 

Danh sách chương trình khuyến mại 

10.2 
Danh sách chương trình khuyến mại theo tổng tiền 
khuyến mại 

10.3 Danh sách chương trình khuyến mại theo thời gian 

10.4 
Tạo mới Quản lý chương trình khuyến mại theo tổng tiền 
tích lũy 

10.5 Tạo mới Quản lý chương trình khuyến mại theo thời gian 

11 Quản lý quỹ 

11.1 

 

Danh sách Giấy báo có 

11.2 Danh sách Giấy báo nợ 

11.3 Danh sách Phiếu chi 

11.4 Danh sách Phiếu thu 

11.5 Tạo trực tiếp giấy báo có 

11.6 Tạo trực tiếp giấy báo nợ 

11.7 Tạo trực tiếp phiếu chi 

11.8 Tạo trực tiếp phiếu thu  
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Chương 2: Một số thông tin và thao tác chung 

2.1. Các nút lệnh 

Trên các màn hình nhập là thanh chứa các nút lệnh phục vụ cho các thao 

tác cập nhật dữ liệu của bạn. 

 

- Nút lệnh Thêm: mở cửa sổ để người dùng thêm mới một danh mục hoặc 

chứng từ. Thao tác cùng với tên người sử dụng, thời gian sẽ được lưu lại 

trong nhật ký sử dụng. 

- Nút lệnh Mở: mở cửa sổ để người dùng sửa thông tin một danh mục hoặc 

chứng từ. Thao tác cùng với tên người sử dụng, thời gian sẽ được lưu lại 

trong nhật ký sử dụng. 

- Nút lệnh Xóa: giúp người dùng có thể xóa đi một hoặc nhiều bản ghi đang 

chọn nữa.Thao tác cùng với tên người sử dụng, thời gian sẽ được lưu lại 

trong nhật ký sử dụng. 

- Nút lệnh In: in trực tiếp một chứng từ nào đó. 

- Nút lệnh Lọc theo thời gian: hiển thị danh sách theo khoảng thời gian. 

- Nút lệnh Nạp lại: làm mới danh sách. Tổng hợp lại các dữ liệu từ các máy 

khác đang cùng làm việc. Dùng khi hệ thống có nhiều máy tính hoạt động. 

- Nút lệnh In danh sách: in danh sách đang hiển thị. Người dùng có thể xuất 

ra file excel để chỉnh sửa lại.  

- Nút lệnh Đóng: giúp người dùng đóng màn hình hiện thời. 

- Nút lệnh Lựa chọn hiển thị: giúp người dùng rút gọn danh sách chứng từ 

hiển thị, tránh nặng nề khi sử dụng.Có thể tùy chọn: 

o Hiển thị theo thời điểm khóa sổ gần nhất (mặc định): chỉ hiện những 

chứng từ phát sinh thời điểm khóa sổ gần nhất đến hiện tại. 

o Hiển thị theo năm: chỉ tất cả những chứng từ phát sinh đầu năm tài 

chính đến hiện tại. 
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o Hiển thị toàn bộ: chỉ tất cả những chứng từ phát sinh ngày bắt đầu 

dùng phần mềm đến hiện tại. 

- Ngoài ra còn các nút lệnh khác, tùy vào việc đang thao tác với màn hình 

công việc nào. 

2.2. Tìm kiếm (lọc) đối tượng trong danh sách 

- Tìm kiếm dạng chuỗi (chữ, số): Gõ từ khóa cần tìm kiếm vào ô tương ứng, 

có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau như: mã, theo tên, hoặc nhóm 

hàng, nhà cung cấp ... 

 

Ví dụ: Tìm kiếm theo mã: di chuột vào ô trắng phía dưới, gõ mã tìm kiếm, 

hoặc tìm kiếm theo tên: di chuột vào ô bên cạnh rồi gõ tên cần tìm kiếm. 

- Tìm kiếm dạng Yes/No:  hiện thị tất cả,  tùy chọn dạng No,  tùy chọn 

dạng Yes. 

Ví dụ:  

 

Click chuột vào ô vuông,tìm chứng từ chưa được 

ghi sổ 

 
Kích chuột vào ô vuông để thay đổi chế độ, tìm 

chứng từ đã được ghi sổ. 

 
Mặc định, không tìm kiếm, hiểm thị toàn bộ. 

2.3. Nhập hàng hóa – đối tượng – tài khoản 

Khi nhập hàng hóa hoặc các đối tượng khác như khách hàng, nhà cung cấp, 

tài khoản trong các hóa đơn chứng từ. Phần mềm hỗ trợ việc tìm kiếm 

nhanh theo mã hoặc tên. Ví dụ với hàng hóa, có 2 cách tìm kiếm như sau 

(các thành phần khác hoạt động tương tự): 
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- Cách 1: Gõ mã hoặc tên hàng hóa vào vị trí Chọn hàng hoặc ấn tổ hợp phím 

Alt+H. Tùy chọn mũi tên để chọn hàng hóa có sẵn trong danh mục hàng 

hóa. 

 

- Cách 2: Gõ mã hoặc tên hàng hóa vào vị trí Hàng hóa. Tùy chọn mũi tên để 

chọn hàng hóa có sẵn trong danh mục hàng hóa. 

 

2.4. Lọc nâng cao trong danh sách 

- Trỏ chuột vào trường cần tìm kiếm, xuất hiện biểu tượng lọc. 

- Các chế độ lọc như trong excel. 

- Ví dụ: Lọc theo tên. 

 

2.5. Sắp xếp trong danh sách 

- Trỏ chuột vào trường cần tìm kiếm, xuất hiện biểu tượng sắp xếp. 

- Sắp xếp nhất định: tăng, giảm theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo giá trị có 

sẵn trong trường đó. 

- Ví dụ: sắp xếp theo thứ tự giảm dần 

 

- Ví dụ: sắp xếp theo thứ tự tăng dần 
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2.6. Đọc từ excel 

- Nút  thực hiện đọc mẫu từ file Excel vào phần mềm. 

- Khi số lượng nhập vào quá lớn sử dụng Đọc từ Excel giảm thời gian nhập 

trực tiếp bằng tay. 

Chú ý : file Excel phải đúng form thì mới có thể đọc được. 

2.7. Xuất ra excel 

- Nút  thực hiện xuất danh sách ra excel để in hoặc, làm file 

nhập vào cho máy khác. 

2.8. Mẫu file excel 

2.8.1. Mẫu danh mục hàng hóa 

 

Chú ý:Dòng bôi đỏ là bắt buộc phải đầy đủ thông tin cho từng hàng. 

2.8.2. Mẫu Danh mục nhóm hàng hóa 

 

Chú ý:Dòng bôi đỏ là bắt buộc phải đầy đủ thông tin cho từng hàng. 
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2.8.3. Mẫu Danh mục Khách hàng, Nhà cung c

Chú ý:Dòng bôi đỏ là bắ

hàng nếu để 1, Là Nhà Cung c

2.8.4. Mẫu nhập Hợp đồ

2.8.5. Mẫu nhập Phiếu chuy

ềm CNTT-SALE 

c Khách hàng, Nhà cung cấp 

ắt buộc phải đầy đủ thông tin cho từng hàng.

1, Là Nhà Cung cấp nếu để 1. 

ồng Mua – Bán hàng 

u chuyển kho – Phiếu xuất kho 
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hàng. Là Khách 
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2.8.6. Mẫu nhập Tồn đầ

Chú ý:Dòng bôi đỏ là bắ

2.8.7. Mẫu nhập Tồn đầ

Chú ý:Dòng bôi đỏ là bắ

ềm CNTT-SALE 

ầu kì - hàng hóa 

ắt buộc phải đầy đủ thông tin cho từng hàng.

ầu kì - Công nợ 

 

ắt buộc phải đầy đủ thông tin cho từng hàng.
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ng hàng. 

ng hàng. 
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2.8.8. Mẫu nhập Chương tr

Chú ý:Dòng bôi đỏ là bắ

khuyến mãi và cột Giá bán khuy

2.9. Đồng hồ và thờ

- Phần mềm sẽ lấy 

gian của các máy tr

 

ềm CNTT-SALE 

p Chương trình khuyến mãi theo thời gian 

ắt buộc phải đầy đủ thông tin cho từng hàng.

t Giá bán khuyến mãi chỉ điền một trong hai. 

ời gian 

y thời gian theo đồng hồ của máy chủ. Không s

a các máy trạm. 
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ng hàng. Cột chiết khấu 

 

. Không sử dụng thời 
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Chương 3: Quản lý 

3.1. Đăng nhập hệ 

Kích đúp chuột vào bi

nhập sẽ hiện ra: 

- Mục đích: Đăng nh

- Giao diện: 

- Chức năng: 

o Điền thông tin tên tài kho

 Chọn ghi nh

lạitên, m

 Chọn t

phần m

o Nhấn 

o Nhấn 

Chú ý:Nếu CSDL b

biểu tượng phần m

ềm CNTT-SALE 

n lý hệ thống 

 thống 

t vào biểu tượng trên màn hình Destop, c

c đích: Đăng nhập để sử dụng phần mềm. 

 

n thông tin tên tài khoản, mật khẩu. 

n ghi nhớ mã truy cập và mật khẩu:phần m

mật khẩu của người dùng gần nhấttrong 

n tự động đăng nhập khi khởi động: tự 

n mềm trong lần tiếp theo. 

 hoặc Enter để đăng nhập. 

 để hủy đăng nhập, thoát khỏ

u CSDL bị lỗi, hoặc lỗi mạng cửa sổ sau sẽ hiệ

n mềm. 

20 

trên màn hình Destop, cửa sổ đăng 

 

n mềm tự động điền 

trong đăng nhập sau. 

 đăng nhập khi mở 

ỏi phần mềm. 

ện lên khi click vào 
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- Chọn cấu hình phù hợp, chọn cơ sở dữ liệu. 

- Nút Kiểm tra xem đã kết nối được cơ sở dữ liệu trên máy 

chủ chưa, nếu thành công sẽ hiện cửa sổ thông báo sau : 

 

- Nếu chưa thành công sẽ hiện ra cửa sổ sau, cần kiểm tra lại. 

 

- Nhấn  hoặc nhấn Enter để đăng nhập lại. 
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3.2. Giao diện chính của  phần mềm 

 

 Hạn sử dụng phần mềm 

 

 Phiên bản phần mềm  

 Thoát khỏi phần mềm 
 

 Đăng xuất/Đăng nhập khỏi 

tài khoản đang sử dụng để 

đăng nhập tài khoản khác. 

/  

3.3. Cập nhật thông tin người dùng 

- Mục đích: quản lý thông tin người dùng. 

- Giao diện: 
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Click  chọn menu    , click Người dùng: 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm,Mở/Sửa, Xóa, Nạp lại, Xuất ra Excel. 

o Nút  chỉ hiện với Admin để thêm người dùng mới và phân 

quyền cho người dùng. 

 

o Nút  / kích đúp chuột trực tiếp: Mở thông tin người dùng. 

Quản trị có thể sửa đổi thông tin trực tiếp trên cửa sổ làm việc. 
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o Nút Xóa: Xóa người dùng không còn làm việc(nếu người dùng chưa 

thực hiện công việc nào). 

Chú ý:Nếu người dùng không còn làm việc, nên tích vào ô Không còn làm 

việc, không thể xóa khỏi hệ thống. 

3.3.1. Đổi mật khẩu 

- Mục đích: thay đổi mật khẩu của người dùng. 

- Giao diện:Sau khi đăng nhập, vào menu người dùng, sửa đổi thông tin 

người dùng, click  

 

- Nhập các thông tin gồm: mật khẩu mới, gõ lại mật khẩu để xác nhận, nhấn 

 để lưu lại mật khẩu mới. 

3.3.2. Nhóm người dùng 

- Mục đích: quản lý nhóm người dùng cùng quyền hạn của từng nhóm. 
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- Giao diện:Kích  chọn menu    chọn  Nhóm người dùng 

cửa sổ làm việc hiện ra danh sách nhóm người dùng (chỉ hiện đối với 

Admin). 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm,Mở/Sửa, Xóa, Nạp lại, Xuất ra Excel. 

o NútThêm: Dùng để thêm mới nhóm người sử dụng. 
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Sau khi điền đầy đủ thông tin về nhóm người sử dụng Kích đúp vào  vào 

chức năng cần quản lý  Kích chọn các quyền theo chức năng của nhóm 

người dùng. 

Các quyền trong phần mềm: 

 Đọc: được phép xem thông tin danh mục hoặc chứng từ. 

 Ghi: được phép tạo mới và sửa danh mục hoặc chứng từ do 

người dùng này tạo ra. 

 Thực thi: được phép đọc và sửa mức sâu hơn trong chi tiết 

danh mục hoặc chứng từ do người dùng này tạo ra. 

 Xóa: được phép xóa danh mục hoặc chứng từ do người 

dùng này tạo ra. 

 Soạn thảo nâng cao: được thay đổi phương thức thanh toán 

và thuế trong khi tạo hóa đơn chứng từ. 

 Sửa HĐ chứng từ do người khác tạo: được phép đọc, sửa, 

xóa hóa đơn do người khác tạo ra. 

o NútMở/kích đúp chuột trực tiếp và nhóm người dùng cần sửa đổi. 
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 Nút  : dùng để phân quyền cho nhóm người dùng. 

 

o Nút Xóa: xóa nhóm người dùng đang được lựa chọn. Chỉ sử dụng khi 

nhóm người dùng chưa thực hiện bất kỳ một công việc nào. 

3.3.3. Thông tin doanh nghiệp 

- Mục đích: Điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp, thông tin này sẽ được tự 

động đưa vào mẫu In ấn các chứng từ, báo cáo. 

- Giao diện: click Thông tin doanh nghiệp, hiển thị cửa sổ bên dưới 
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3.4. Năm tài chính 

- Mục đích: dùng để phần mềm tự sinh số chứng từ lũy tiến theo năm và mặc 

định các kỳ báo cáo. 

- Giao diện: click Năm tài chính, hiển thị cửa sổ bên dưới. Phần mềm tự động 

điền năm hiện tại. 

 

 

3.5. Số dư các tài khoản – Tồn kho – Khóa sổ 

- Mục đích: dùng để điền các thông số đầu kỳ về Công nợ, Tiền và tồn kho 

Hàng hóa. 

- Giao diện: click Số dư tài khoản – Tồn kho – Khóa sổ, hiện thị cửa sổ bên 

dưới 
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- Các chức năng: Tìm kiếm, lọc, sửa, xóa, thêm. 

o NútThêm mới thời điểm chốt sổ - kích chuột vào Nút  : thời 

điểm sẽ được điền tự động theo thời gian trên máy tính của bạn, có 

thể thêm diễn giải cho thời điểm đó hoặc không. 

 

Chọn “Thực hiện chốt số dư” nếu người dùng muốnchuyển toàn bộ 

các số dư của kỳ cũ thành tồn đầu kỳ của kỳ mới.  
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Nếu khóa sổ để kiểm kê hoặc chốt lại công nợ thì Không chọn Thực 

hiện chốt số dư. Tức là sau khi khóa sổ người dùng sẽ phải điền lại 

các thông tin về Công nợ, Tiền và tồn kho Hàng hóa. 

o Nút  chỉnh sửa thời điểm chốt sổ đã tạo từ trước. Hiện cảnh 

báo: Sửa ngày khóa sổ hoặc các hóa đơn chứng từ trước đó sẽ gây lệch 

công nợ và hàng hóa đầu kỳ đã tính trong kỳ này, có thể gây ra sai số 

cho phần mềm và sẽ được lưu vào sổ nhật ký hoạt động. 

o Nút Chọn thời điểm khóa sổ, rồi ấn nút xóa, Cảnh báo: Khóa 

thời điểm khóa sổ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho phần mềm và 

được lưu lại trong nhật ký sử dụng. Cân nhắc kỹ trước khi xóa. 

o Nút  sẽ thực hiện khóa sổ có chốt số dư, với tùy chọn 

tính số dư tồn kho hoặc tính số dư toàn bộ các tài khoản. 

 

 Nếu chọn Tính dư tồn kho: phần mềm sẽ tự động tính số 

tồn kho của kỳ cũ và điền vào đầu kỳ mới 

 Nếu chọn Tính dư toàn bộ các tài khoản: Bình thường các 

doanh nghiệp thường chỉ quan tâm đến Công nợ và Tiền, 

phần mềm sẽ chỉ tính cơ bản lại các tài khoản 131, 331, 

1121, 1111.Nếu được chọn phần mềm sẽ tự động tính số dư 

của toàn bộ tài khoản có trong danh mục, thời gian chờ sẽ 

lâu hơn. 

o Nút : Khi các số dư các tài khoản bị người dùng 

thay đổi nhưng vẫn không khớp và muốn lấy lại các con số tự động 
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của phần mềm. Chức năng này sẽ tính lại số dư các tài khoản tại thời 

điểm chốt sổ đó, sẽ mất một thời gian để phần mềm xử lý và tính toán. 

o Nút  sẽ cho phép xem vàđọc số liệu tồn kho đầu kỳ từ 

excel, tổng tiền, tổng số lượng tồn. Có 3 chức năng: 

 Hiện toàn bộ các kho: hiển thị thông tin tồn đầu kỳ của toàn 

bộ các kho có trong phần mềm. Chỉ sử dụng với doanh 

nghiệp có ít kho, vì lượng hàng quá lớn máy tính sẽ không 

thể mở hết được. 

 Hiện theo từng kho: trong trường hợp có nhiều kho không 

thể mở được theo cách trên, người dùng có thể dùng chức 

năng này để xem từng kho một. 

 Đọc trực tiếp từ file Excel: Nếu lượng hàng hóa cực lớn và 

người dùng không cần thiết phải xem trực tiếp, chức năng 

nay giúp người dùng nhập trực tiếp tồn đầu kỳ thông qua 

mẫu file excel. 

o Nút : ngoài việc nhập tồn đầu kỳ từ file excel, phần 

mềm còn hỗ trợ nhập từ máy kiểm kê chuyên dụng: 

 

3.6. Nhật ký sử dụng 

- Mục đích: theo dõi thao tác của người dùng. 

- Giao diện: click Nhật ký sử dụng, hiện thị cửa sổ bên dưới 
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- Chức năng: Tìm kiếm, Lọc, In, Nạp lại. 

- Thực hiện: thêm dấu  % phía trước các từ khóa cần tìm kiếm. 

VD: Muốn xem lịch sử thao tác của hóa đơn có số: 13PT0114 thì điền vào 

phần tìm kiếm Hành động chuỗi sau: %13PT0114. 

3.8. Cấu hình mặc định 

3.8.1. Mặc định tài khoản 

- Mục đích: mặc định các tài khoản thường dùng trong phần mềm. Áp dụng 

cho toàn bộ hệ thống. 

- Giao diện: click Mặc định tài khoản, hiển thị cửa sổ bên dưới 
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- Chức năng: có thể thay đổi tùy chọn  các thông số mặc định. 

3.8.2. Mặc định thông số quản trị 

- Mục đích: dùng để quản lý cấu hình các thông số hoạt động của phần 

mềm.Áp dụng cho toàn bộ hệ thống. 

- Giao diện: click Mặc định thông số quản trị, hiển thị cửa sổ bên dưới 
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- Chức năng: có thể thay đổi tùy chọn các thông số mặc định. 

3.8.3. Cấu hình từng máy 

- Mục đích: mặc định một số thông số hay sử dụng chỉ có tác dụng trên máy 

có đặt cấu hình đó. 

VD: Máy tính A hay nhập hàng cho Kho1 và sử dụng thuế suất 5%. Máy tính 

B hay nhập hàng cho Kho2 và sử dụng thuế suất 0%. Thì cấu hình mặc định 

xong, khi thêm mới chứng từ phần mềm sẽ tự động điền các thông số tương 

ứng. 

- Giao diện: click Cấu hình chung, hiện ra cửa sổ bên dưới 

 



Hướng dẫn sử dụng phần mềm CNTT-SALE 

 

35 
 

 

- Chức năng: có thể thay đổi tùy chọn các thông số có sẵn. 
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Chương 4: Danh mục 

4.1. Danh mục tài khoản 

- Mục đích: quản lý danh mục tài khoản. 

- Giao diện: click Tài khoản, hiển thị cửa sổ bên dưới 

 

 

- Các chức năng: Có thể lọc, tìm kiếm, thêm, nạp lại,mở/ click chuột trực tiếp 

vào để xem chi tiết hoặc có thể sửa thông tin, xóa một tài khoản, hoặc click 

chuột trực tiếp vào tài khoản cần làm việc . 

o Nút Thêm một tài khoản mới: bắt buộc phải nhập số hiệu và tên tài 

khoản.Click Lưu và Đóngđể hoàn thành thêm 1 tài khoản mới vào 

danh sách. 
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o Nút Mở/kích đúp chuột vào một tài khoản để xem hoặc sửa thông tin 

của tài khoản đó. 

o Nút Xóa: kích chuột vào một tài khoản rồi kích nút Xóa để xóa một tài 

khoản. 

4.2. Danh mục tiền tệ 

- Mục đích: quản lý danh mục tiền tệ. 

- Giao diện: click Tiền tệ, hiển thị cửa sổ bên dưới 
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- Các chức năng: Có thểthực hiện lọc danh sách, tìm kiếm, thêm,nạp lại,mở/ 

kích đúp chuột trực tiếp vào để xem chi tiết hoặc có thể sửa thông tin, xóa 

một đơn vị tiền tệ, hoặc click chuột trực tiếp vào đơn vị tiền tệ cần làm việc 

. 

o Nút Thêm một đơn vị tiền tệ mới: bắt buộc phải nhập mã tiền tệ, tên 

tiền tệ và tỷ giá. Click Lưu và Đóng để hoàn thành thêm 1 đơn vị tiền 

tệ mới vào danh sách. 

 

o Nút Mở/kích đúp chuột vào một đơn vị tiền tệ cần xem chi tiết hoặc 

sửa thông tin cần thay đổi. 



Hướng dẫn sử dụng phần mềm CNTT-SALE 

 

39 
 

o Nút Xóađể xóa một đơn vị tiền tệ khỏi danh sách: thực hiện kích đúp 

chuột vào một đơn vị cần xóa và kích chuột vào nút Xóa. 

4.3. Danh mục thuế suất 

- Mục đích: quản lý danh mục thuế suất. 

- Giao diện: click Thuế suất, hiển thị cửa sổ bên dưới 

 

 

- Các chức năng: Có thể lọc, tìm kiếm, thêm, nạp lại, mở/ kích đúp chuột trực 

tiếp vào để xem chi tiết hoặc có thể sửa thông tin, xóa, hoặc click chuột trực 

tiếp vào đơn vị tiền tệ cần làm việc đó. 

o Nút Thêmmới thuế suất: bắt buộc phải nhập mã thuế suất, tên thuế 

suất và mức thuế suất.Click Lưu và Đóng để hoàn thành thêm 1 thuế 

suất mới vào danh sách. 
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o Nút Mở/ kích đúp chuột vào một loại thuế suất: để xem thông tin chi 

tiết hoặc sửa thông tin của loại thuế suất đó. 

o Nút Xóa để xóa một loại thuế suất: thực hiện kích chuột chọn loại thuế 

suất đó và sau đó kích Xóa.  

4.4. Danh mục dạng nhập kho 

- Mục đích: quản lý danh mục Dạng nhập kho. 

- Giao diện: click Dạng nhập kho, hiển thị cửa sổ bên dưới 
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- Các chức năng: Có thể lọc, tìm kiếm, thêm,nạp lại,  mở/ kích đúp chuột trực 

tiếp vào để xem chi tiết hoặc có thể sửa thông tin, xóa, hoặc click chuột trực 

tiếp vào dạng nhập đó. 

o Nút Thêm một dạng nhập mới: bắt buộc phải nhập mã dạng nhập, tên 

dạng nhập.Click Lưu và Đóng để hoàn thành thêm 1 dạng nhập kho 

mới vào danh sách. 

 

o Nút Mở/kích đúp chuột vào đối tượng đó trong danh sách: để xem 

hoặc sửa đổi thông tin của dạng nhập đó. 

o Nút Xóa để xóa dạng nhập đó khỏi danh sách: thực hiện kích chuột 

vào vị trí dạng nhập cần xóa trong danh sách rồi kích nút Xóa. 
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4.5. Danh mục dạng xuất kho 

- Mục đích: quản lý danh mục dạng xuất kho. 

- Giao diện: click Dạng xuất kho, hiển thị cửa sổ bên dưới 

 

- Các chức năng:Có thể lọc, tìm kiếm, thêm, nạp lại, mở/ kích đúp chuột trực 

tiếp vào để xem chi tiết hoặc có thể sửa thông tin, xóa, hoặc click chuột trực 

tiếp vào dạng xuất đó. 

o Nút Thêm một dạng nhập mới: bắt buộc phải nhập mã dạng xuất, tên 

dạng xuất.Click Lưu và Đóng để hoàn thành thêm 1 dạng xuất kho 

mới vào danh sách. 

 

o Nút Mở/kích đúp chuột vào đối tượng đó trong danh sách: để xem 

hoặc sửa đổi thông tin của dạng nhập đó. 

o Nút Xóa để xóa dạng nhập đó khỏi danh sách: thực hiện kích chuột 

vào vị trí dạng nhập cần xóa trong danh sách rồi kích nút Xóa. 
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4.6. Đối tượng nghiệp vụ 

- Mục đích: Quản lý những đối tượng nghiệp vụ sử dụng trong phầnmềm. Ví 

dụ: Phòng ban, nhân viên, đối tác (khách hàng, nhà cung cấp), ngân hàng. 

- Giao diện:click Đối tượng nghiệp vụ, hiển thị cửa sổ bên dưới 

 

 

4.6.1. Phòng ban 

- Mục đích: quản lý phòng ban. 

- Giao diện: click vào Phòng ban, hiển thị danh sách phòng ban: 
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- Chức năng: Thêm, xóa, mở, Nhập đối tác từ Excel, Xuất ra Excel, Nạp lại. 

o Nút Thêm một phòng ban mới.Click Lưu và Đóng để hoàn thành thêm 

1 phòng ban mới vào danh sách. 

 

o Nút Mở/kích đúp chuột vào đối tượng đó trong danh sách: để xem 

hoặc sửa đổi thông tin của dạng nhập đó. 

o Nút Xóa để xóa dạng nhập đó khỏi danh sách: thực hiện kích chuột 

vào vị trí dạng nhập cần xóa trong danh sách rồi kích nút Xóa. 

4.6.2. Nhân viên 

- Mục đích: quản lý nhân viên. 

- Giao diện: click Nhân viên, hiển thị danh sách nhân viên: 
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- Chức năng: Thêm, xóa, mở, Nhập đối tác từ Excel, Xuất ra Excel, Nạp lại. 

o Nút Thêm một nhân viên mới.Click Lưu và Đóng để hoàn thành thêm 

1 nhân viên mới vào danh sách. 

 

o Nút Mở/kích đúp chuột vào đối tượng đó trong danh sách: để xem 

hoặc sửa đổi thông tin của dạng nhập đó. 

o Nút Xóa để xóa dạng nhập đó khỏi danh sách: thực hiện kích chuột 

vào vị trí dạng nhập cần xóa trong danh sách rồi kích nút Xóa. 

4.6.2. Đối tác 

- Mục đích: quản lý đối tác. 

- Giao diện: click Đối tác, hiển thị cửa sổ bên 
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- Chức năng: Thêm, xóa, mở, Nhập đối tác từ Excel, Xuất ra Excel, Nạp lại. 

o Nút Thêm một đối tác mới.Click Lưu và Đóng để hoàn thành thêm 1 

đối tác mới vào danh sách. 
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o Nút Mở/kích đúp chuột vào đối tượng đó trong danh sách: để xem 

hoặc sửa đổi thông tin của dạng nhập đó. 

o Nút Xóa để xóa dạng nhập đó khỏi danh sách: thực hiện kích chuột 

vào vị trí dạng nhập cần xóa trong danh sách rồi kích nút Xóa. 

4.6.3. Ngân hàng 

- Mục đích: quản lý các ngân hàng có giao dịch. 

- Giao diện: click Ngân hàng, hiện ra danh sách Ngân hàng giao dịch 
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- Chức năng: Thêm, xóa, mở, Nhập đối tác từ Excel, Xuất ra Excel, Nạp lại. 

o Nút Thêm một ngân hàng giao dịch mới.Click Lưu và Đóng để hoàn 

thành thêm 1 ngân hàng mới vào danh sách. 

 

o Nút Mở/kích đúp chuột vào đối tượng đó trong danh sách: để xem 

hoặc sửa đổi thông tin của dạng nhập đó. 

o Nút Xóa để xóa dạng nhập đó khỏi danh sách: thực hiện kích chuột 

vào vị trí dạng nhập cần xóa trong danh sách rồi kích nút Xóa. 
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4.7. Danh mục đối tượng – Nhóm hàng hóa 

- Mục đích: quản lýnhóm hàng hóa. 

- Giao diện: click Nhóm hàng hóa, hiển thị cửa sổ bên dưới 

 

 

- Chức năng: Các chức năng: Lọc, thêm, xóa, mở/ kích đúp chuột trực tiếp, 

xuất ra Excel, nhập từ Excel, nạp lại. 

o Nút Thêm thực hiện thêm mới nhóm vật tư hàng hóa: điền đầy đủ các 

thông tin rồi click Lưu và Đóng để kết thúc việc thêm mới. 
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Chú ý: 

 Phương pháp tính giá tồn kho: chọn FIFO 

 TK kho: 1111 

 TK giá vốn: 1111 

 Nhóm VT cha: chọn nhóm cha của nhóm đang tạo (nếu có) 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem 

chi tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng 

đó khỏi danh sách. 

4.8. Danh sách hàng hóa 

- Mục đích: quản lý danh sách hàng hóa. 

- Giao diện: click Hàng hóa (1), hiển thị cửa sổ bên dưới (2) 
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- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, xuất ra/nhập từ Excel, in danh sách. 

o Tùy chọn: 

  hiện tất cả danh sách. 

  hiện danh sách hàng hóa đang dùng. 

  hiện danh sách hàng hóa không dùng nữa. 

o Nút Thêm:thêm hàng hóa mới, hiện ra cửa sổ: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Tùy chọn nhóm hàng 

hóa 

Hiển thị lựa chọn theo các nhóm hàng 

hóa trong danh sách 

2 Mã hàng hóa Sau khi chọn nhóm mà cột mã để trống, 

phần mềm sẽ tự động sinh mã hàng 

theo chuẩn EAN13 (13 số). Người dùng 

có thể quét đè mã hàng hóa sẵn có vào 

ô này. 

3 Điền tên hàng hóa  

4 Điền tên ngắn gọn Dùng khi in mã vạch trong trường hợp 

tên đầy đủ quá dài. Có thể bỏ qua nếu 

không sử dụng 
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5 Nhập giá mua vào Có thể bỏ qua nếu không dùng 

6 Giá bán trên thị trường 

hiện tại 

Có thể bỏ qua nếu không dùng 

7 Nhập giá bán lẻ Giá bán lẻ của hàng hóa 

8 Nhập tên nhà sản xuất Có thể bỏ qua nếu không dùng 

9 Nhập nguồn cung cấp Có thể bỏ qua nếu không dùng 

10 Nhập tên tác giả Có thể bỏ qua nếu không dùng 

11 Chiết khấu bán lẻ Khi bán lẻ phần mềm có thể tự động lấy 

chiết khấu này(phụ thuộc vào cấu hình 

nhớ giá) 

12 Chiết khấu bán buôn Khi bán buôn phần mềm có thể tự động 

lấy chiết khấu này (phụ thuộc vào cấu 

hình nhớ giá) 

13 Chiết khấu mua Khi mua hàng phần mềm có thể tự 

động lấy chiết khấu này(phụ thuộc vào 

cấu hình nhớ giá) 

14 Điền đơn vị tính  

15 Kích thước sản phẩm Tùy từng sản phẩm. 

16 Điền số trang  

17 Ghi chú Có thể bỏ qua 

18 Chọn trạng thái hàng Sử dụng khi hàng hóa hết hoặc không 

nhập về nữa. 

o Nút Mở/kích đúp chuột trực tiếp vào ô hàng hóa đó: Sửa đổi thông tin 

hàng hóa, hiện ra cửa sổ: 
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 Nút chọn tham số thẻ kho: 

 

Thực hiện In thẻ kho: 
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Chú ý: Tránh xóa hàng hóa mà sử dụng chọn trạng thái không sử dụng nữa, 

tránh gây lỗi cho Cơ sở dữ liệu. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng 

đó khỏi danh sách. 

4.9. Danh sách kho-quầy 

- Mục đích: quản lý danh sách kho/quầy hàng. 

- Giao diện:click Kho – quầy, hiển thị cửa sổ bên dưới 
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- Chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, Nạp 

lại, Xuất ra/nhập từ excel. 

o Nút Thêm : thêm một kho/quầy hàng mới vào danh mục, điền đầy đủ 

các thông tin cần thiết rồi click Lưu và Đóng để kết thúc việc thêm 

mới. 

Chú ý:Mã kho không được có chữ số. Phần mềm có thể sinh số chứng từ sai 

nếu mã kho chứa chữ số. 

 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng trong danh mục: 

thực hiện xem chi tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng 

đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng trong danh mục rồi click Xóa để thực 

hiện xóa đối tượng đó khỏi danh mục. 

4.10. Phương thức thanh toán mua hàng 

- Mục đích: quản lý phương thức thanh toán mua hàng. 
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- Giao diện:click vào PTTT mua hàng, hiện ra cửa sổ bên dưới 

 

 

- Chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, Nạp 

lại, Xuất ra excel. 

o Nút Thêm thực hiện thêm mới một phương thức thanh toán mua 

hàng, điền đẩy đủ các thông tin cần thiết, click Lưu và Đóng để hoàn 

thành việc thêm mới. 

 

 Chọn TK ( tài khoản) thanh toán mặc định từ danh mục tài khoản. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng trong danh mục: thực 

hiện xem chi tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng trong danh mục rồi click Xóa để thực hiện 

xóa đối tượng đó khỏi danh mục. 
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4.11. Phương thức thanh toán bán hàng 

- Mục đích: quản lý phương thức thanh toán bán hàng. 

- Giao diện:  

 

 

- Chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, Nạp 

lại, Xuất ra excel. 

o Nút Thêm thực hiện thêm mới một phương thức thanh toán bán hàng, 

điền đẩy đủ các thông tin cần thiết, click Lưu và Đóng để hoàn thành 

việc thêm mới. 

 

 Chọn TK ( tài khoản) thanh toán mặc định từ danh mục tài khoản. 
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o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 
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Chương 5: Nghiệp vụ 

5.1. Danh sách phiếu thu 

- Mục đích: quản lý các phiếu thu. 

- Giao diện: click vào Phiếu thu hoặc thực hiện nhanh bằng cách kích đúp 

chuột vào biểu tượng sau , hiện ra cửa sổ bên dưới 

 

 

- Chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, Nạp 

lại, Lọc theo thời gian, In, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 
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o Nút Thêm mới phiếu thu hoặc thực hiện nhanh bằng cách giữCtrlvà 

kích đúp chuột và biểu tượng sau , hiện ra cửa sổ: 

 

STT Chức năng Ghi chú 

1 Tùy chọn nhóm đối tượng Có thể tìm kiếm theo mã hoặc tên 

2 Tùy chọn đối tượng nộp Mặc định là tên của đối tác. 

3 Mặc định theo đối tượng 
nộp 

Mặc định là tên của đối tác. Có thể 
thay tên khác 

4 Lý do nộp tiền  

5 Chứng từ gốc kèm theo Ví dụ: hóa đơn bán hàng 

6 Chọn tài khoản ghi có  

7 Tổng số tiền nộp vào  

8 Ngày, giờ của phiếu thu  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 
 Người dùng có thể tùy chỉnh 

9 Số phiếu Phần mềm tăng mặc định 

10 Đơn vị tiền tệ Mặc định VNĐ 
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11 Tài khoản ghi nợ Mặc định là tài khoản tiền mặt 
1111 

12 Lựa chọn thanh toán theo 
hóa đơn 

 Tích hóa đơn bán hàng thì 
tổng số tiền tự tăng tương ứng 

 Tích hóa đơn hàng mua trả lại 
thì tổng số tiền tự giảm tương 
ứng 

 Sau khi chọn đầy đủ các thông tin, ghi sổ để lưu lại. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

5.2. Danh sách phiếu chi 

- Mục đích: quản lý các phiếu chi. 

- Giao diện: click vào Phiếu chi hoặc thực hiện nhanh bằng cách click đúp 

chuột và biểu tượng sau , hiện ra cửa sổ bên dưới 
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- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, Lọc theo thời gian, In, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm mới phiếu chi thực hiện nhanh bằng cách giữCtrlvà 

clickđúp chuột và biểu tượng sau , hiện ra cửa sổ: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Tùy chọn nhóm đối tượng Có thể tìm kiếm theo mã 

hoặc tên 

2 Tùy chọn đối tượng nhận Mặc định là tên của đối tác. 

3 Mặc định theo đối tượng nhận Có thể thay tên khác 

4 Lý do chi tiền  

5 Chứng từ gốc kèm theo Ví dụ: hóa đơn bán hàng 

6 Chọn tài khoản ghi nợ  

7 Tổng số tiền nộp vào  

8 Ngày, giờ của phiếu chi  Mặc định là ngày giờ tạo 

phiếu 

 Người dùng có thể tùy 

chỉnh 

9 Số phiếu Phần mềm tăng mặc định 

10 Đơn vị tiền tệ Mặc định VNĐ 

11 Tài khoản ghi có Mặc định là tài khoản tiền 

mặt 

12 Lựa chọn thanh toán theo hóa 

đơn 

 Tích hóa đơn bán hàng 

thì tổng số tiền tự tăng 

tương ứng 

 Tích hóa đơn hàng mua 

trả lại thì tổng số tiền tự 

giảm tương ứng 

 Sau khi chọn đầy đủ các thông tin, ghi sổ để lưu lại. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 
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5.3. Danh sách giấy báo nợ 

- Mục đích: quản lý các giấy báo nợ. 

- Giao diện: click vào Giấy báo nợ, hiện ra cửa sổ bên dưới 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, Lọc theo thời gian, In, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm mới chứng từ :giấy báo nợ-ủy nhiệm chi, hiện ra cửa sổ: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Tùy chọn nhóm đối tượng Có thể tìm kiếm theo mã hoặc 

tên 

2 Tùy chọn đối tượng nhận tiền  Mặc định là tên đối tác 

 Người dùng có thể tùy 

chỉnh 

3 Mặc định theo đối tượng nhận 

tiền 

Có thể thay tên khác 

4 Tùy chọn ngân hàng  Có thể tìm kiếm theo mã hoặc 

tên 

5 Lý do chi tiền  

6 Chứng từ gốc kèm theo Ví dụ: hóa đơn bán hàng 

7 Chọn tài khoản ghi nợ báo 

8 Tổng số tiền nộp vào  
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9 Ngày, giờ của phiếu chi  Mặc định là ngày giờ tạo 

phiếu 

 Người dùng có thể tùy 

chỉnh 

10 Số phiếu Phần mềm tăng mặc định 

11 Đơn vị tiền tệ Mặc định VNĐ 

12 Tài khoản ghi nợ Mặc định là tài khoản tiền mặt 

13 Lựa chọn thanh toán theo hóa 

đơn 

 Tích hóa đơn bán hàng thì 

tổng số tiền tự tăng tương 

ứng 

 Tích hóa đơn hàng mua trả 

lại thì tổng số tiền tự giảm 

tương ứng 

 Sau khi chọn đầy đủ các thông tin, ghi sổ để lưu lại. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

5.4. Danh sách giấy báo có 

- Mục đích: quản lý các giấy báo có. 

- Giao diện:  
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- Chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, Nạp 

lại, Lọc theo thời gian, In, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm mới giấy báo có-ủy nhiệm thu, hiện cửa sổ sau: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Tùy chọn nhóm đối tượng Có thể tìm kiếm theo mã 

hoặc tên 

2 Tùy chọn đối tượng nộp tiền  Mặc định là tên đối tác 

 Người dùng có thể tùy 

chỉnh 

3 Mặc định theo đối tượng nộp 

tiền 

Có thể thay tên khác 

4 Tùy chọn ngân hàng  Có thể tìm kiếm theo mã 

hoặc tên 

5 Lý do chi tiền  

6 Chứng từ gốc kèm theo Ví dụ: hóa đơn bán hàng 

7 Chọn tài khoản ghi nợ  



Hướng dẫn sử dụng phần mềm CNTT-SALE 

 

70 
 

8 Tổng số tiền nộp vào  

9 Ngày, giờ của phiếu chi  Mặc định là ngày giờ tạo 

phiếu 

 Người dùng có thể tùy 

chỉnh 

10 Số phiếu Phần mềm tăng mặc định 

11 Đơn vị tiền tệ Mặc định VNĐ 

12 Tài khoản ghi nợ Mặc định là tài khoản tiền 

mặt 

13 Lựa chọn thanh toán theo hóa 

đơn 

 Tích hóa đơn bán hàng 

thì tổng số tiền tự tăng 

tương ứng 

 Tích hóa đơn hàng mua 

trả lại thì tổng số tiền tự 

giảm tương ứng 

 Sau khi chọn đầy đủ các thông tin, ghi sổ để lưu lại. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

5.5. Danh sách phiếu nhập kho 

- Mục đích: quản lý danh sách phiếu nhập kho. 

- Giao diện: click Phiếu nhập kho hoặc giữ Ctrl và kích đúp chuột vào biểu 

tượng sau , hiện cửa sổ bên dưới 
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- Chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, Nạp 

lại, Lọc theo thời gian, In,In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm mới phiếu nhập kho hoặc giữ Ctrlvàkích đúp chuột vào 

biểu tượng sau: , hiện ra cửa sổ: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Nhập mã đối tượng/tên 

đối tượng 

Có thể tìm kiếm theo mã hoặc tên 

2 Tên đối tượng Mặc định theo mã đối tượng 

3 Tùy chọn dạng nhập  

4 Lý do nhập Mặc định theo dạng nhập 

5 Chứng từ gốc kèm theo Ví dụ: hóa đơn bán hàng 

6 Nhập hàng hóa Nhập từ máy đọc mã vạch/ nhập tay 

mã/nhập tìm kiếm theo tên 

7 Ngày, giờ của phiếu nhập  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 

8 Số phiếu Phần mềm tăng mặc định 

9 Đơn vị tiền tệ Mặc định VNĐ 

10 Tùy chọn kho  

11 Tài khoản ghi nợ Mặc định: 1561 
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12 Tài khoản ghi có Mặc định: 3381 

13 Hiển thị chi tiết hàng hóa 

nhập kho 

 

Chú ý: Kích đúp chuột vào  để lưu tạm thời có thể sửa đổi, nút 

 lưu và chốt không thể sửa đổi được trừ kế toán và Admin. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

5.6. Danh sách phiếu xuất kho 

- Mục đích: quản lý các phiếu xuất kho. 

- Giao diện: click vào Phiếu xuất kho, hiện ra cửa sổ bên dưới 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In,In danh sách, Lọc theo thời gian, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 
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o Nút Thêm : thêm mới phiếu xuất kho, hiện ra cửa sổ: 

 

STT Chức năng Ghi chú 

1 Nhập mã đối 

tượng/tên đối tượng 

Mã đối tác, hệ thống sẽ tự động hiện thị 

mã đối tác nếu nhập theo tên. 

2 Tên đối tượng Mặc định theo mã đối tượng 

3 Tùy chọn dạng xuất Có thể tìm kiếm theo mã hoặc tên 

4 Lý do xuất Mặc định theo dạng xuất 

5 Chứng từ gốc kèm 

theo 

Ví dụ: hóa đơn bán hàng 

6 Nhập hàng hóa Nhập từ máy đọc mã vạch/ nhập tay 

mã/nhập tìm kiếm theo tên 

7 Ngày, giờ của phiếu 

xuất 

 Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 

8 Số phiếu Phần mềm tăng mặc định 

9 Đơn vị tiền tệ Mặc định VNĐ 
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10 Tùy chọn kho  

11 Tài khoản ghi nợ Mặc định: 1561 

12 Tài khoản ghi có Mặc định: 3381 

13 Hiển thị chi tiết hàng 

hóa xuất kho 

 

14 Nguyên tệ Phần mềm sẽ cộng tự động tổng  tiền 

hàng. 

Chú ý: Kích đúp chuột vào  để lưu tạm thời có thể sửa đổi, nút 

 lưu và chốt không thể sửa đổi được trừ kế toán và Admin. 

 Nút : thực hiện tính lại giá vốn hàng hóa xuất kho. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

5.7. Danh sách phiếu chuyển kho 

- Mục đích: quản lý các phiếu chuyển kho. 

- Giao diện: click vào Phiếu chuyển kho, hiện ra cửa sổ bên dưới 
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- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In, In danh sách, Lọc theo thời gian, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm : thêm mới phiếu xuất kho, hiện ra cửa sổ: 

 

STT Chức năng Ghi chú 

1 Nhập tên nhóm đối tượng Mặc định hiển thị: Nhân viên 
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2 Nhập tên đối tượng  

3 Tên người thực hiện Mặc định theo tên đối tượng 

4 Tùy chọn kho xuất Mặc định: Kho bán lẻ 

5 Tùy chọn kho nhập  

6 Lý do chuyển kho  

7 Nhập hàng hóa Nhập từ máy đọc mã vạch/ nhập tay 

mã/nhập tìm kiếm theo tên 

8 Ngày, giờ của phiếu xuất  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 

9 Số phiếu Phần mềm tăng mặc định 

10 Số phiếu nhập Phần mềm mặc định tự động tăng 

11 Số phiếu xuất Phần mềm mặc định tự động tăng 

12 Tài khoản ghi nợ Mặc định: 1561 

13 Tài khoản ghi có Mặc định: 3381 

14 Hiển thị chi tiết hàng hóa 

xuất kho 

 

15 Tổng tiền Phần mềm sẽ cộng tự động tổng  

tiền hàng. 

Chú ý: Kích đúp chuột vào  để lưu tạm thời có thể sửa đổi, nút 

 lưu và chốt không thể sửa đổi được trừ kế toán và Admin. 

 Nút : thực hiện tính lại giá vốn hàng hóa xuất kho. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

5.8. Danh sách hóa đơn mua hàng 

- Mục đích: quản lý các hóa đơn mua hàng. 
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- Giao diện: click vào Hóa đơn mua hàng hoặc giữ Ctrlvà nhấp đúp chuột vào 

biểu tượng  , hiển thị cửa sổ bên dưới 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In, In danh sách, Lọc theo thời gian, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm : thêm mới phiếu xuất kho hoặc thực hiện nhanh bằng cách 

nhấp đúp chuột vào biểu tượng , hiện ra cửa sổ: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Nhập mã/tên đối tác Phần mềm tự động chuyển tên đối 

tác thành mã đối tác tương ứng. 

2 Tên đối tác Mặc định theo mã đối tác 

3 Công nợ phải trả Mặc định theo mã đối tác 

4 Phương thức thanh toán Mặc định : Công nợ ( có thể thay đổi 

tùy chọn) 

5 Tài khoản thanh toán Mặc định theo phương thức thanh 

toán 

6 Mã thuế suất Mặc định: 0,000 có thể thay đổi 

7 Tài khoản VAT Mặc định là: 1331 không thể thay đổi 

8 Số phiếu nhập kho Phần mềm sinh, tăng tự động 

9 Ngày, giờ nhập kho  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 

10 Kho Mặc định là: Kho bán lẻ, có thể thay 

đổi tùy chọn 

11 Nhập hàng hóa Nhập từ máy đọc mã vạch/ nhập tay 
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mã/nhập tìm kiếm theo tên 

12 Điền ký hiệu chứng từ  

13 Phải thanh toán sau Mặc định: 0 ngày 

14 Số chứng từ Phần mềm sinh và tăng tự động 

15 Ngày, giờ làm chứng từ  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 

16 Đơn vị tiền tệ Mặc định VNĐ 

17 Diễn giải lý do làm chứng từ Có thể để trống 

18 Tài khoản nhập kho (ghi nợ) Mặc đinh:1561, có thể thay đổi tùy 

chọn 

19 Hiển thị chi tiết hàng hóa 

xuất kho 

 

20 Tổng số lượng hàng hóa Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

21 Tổng tiền theo giá bán lẻ Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

22 Tổng tiền đã chiết khấu Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

23 Tổng tiền hàng Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

24 Tổng tiền thuế phải trả Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

25 Tổng giá hàng không bao 

gồm thuế 

Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

26 Tổng tiền phải thanh toán Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

Chú ý: Kích đúp chuột vào  để lưu tạm thời có thể sửa đổi, nút 

 lưu và chốt không thể sửa đổi được trừ kế toán và Admin.Sau đó 

thực hiện In hóa đơn hoặc In phiếu xuất kho. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

5.9. Danh sách hàng mua trả lại 

- Mục đích: quản lý các chứng từ hàng mua cần trả lại. 
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Giao diện: click vào Trả lại hàng đã mua hoặc giữ Ctrlvà click đúp chuột vào 

biểu tượng , hiện ra cửa sổ bên dưới 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In, In danh sách, Lọc theo thời gian, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm : thêm mới phiếu xuất kho hoặc thực hiện nhanh bằng cách 

nhấp đúp chuột vào biểu tượng , hiện ra cửa sổ: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Nhập mã/tên đối tác Phần mềm tự động chuyển tên đối 

tác thành mã đối tác tương ứng. 

2 Tên đối tác Mặc định theo mã đối tác 

3 Phương thức thanh toán Mặc định : Công nợ ( có thể thay 

đổi tùy chọn) 

4 Tài khoản thanh toán Mặc định theo phương thức thanh 

toán 

5 Mã thuế suất Mặc định: 0,000 có thể thay đổi 

6 Tài khoản VAT Mặc định là: 1331 không thể thay 

đổi 

7 Số phiếu xuất kho Phần mềm sinh, tăng tự động 

8 Ngày, giờ xuất kho  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 

9 Kho Mặc định là: Kho bán lẻ, có thể thay 

đổi tùy chọn 

10 Nhập hàng hóa Nhập từ máy đọc mã vạch/ nhập 

tay mã/nhập tìm kiếm theo tên 

11 Điền ký hiệu chứng từ  
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12 Số chứng từ Phần mềm sinh và tăng tự động 

13 Ngày, giờ làm chứng từ  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 

14 Đơn vị tiền tệ Mặc định VNĐ 

15 Diễn giải lý do làm chứng từ Có thể để trống 

16 Tài khoản nhập kho (ghi có) Mặc định:1561, có thể thay đổi tùy 

chọn 

17 Hiển thị chi tiết hàng hóa 

xuất kho 

 

18 Tổng số lượng hàng hóa Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

19 Tổng tiền theo giá bán lẻ Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

20 Tổng tiền đã chiết khấu Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

21 Tổng tiền hàng Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

22 Tổng tiền thuế phải trả Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

23 Tổng giá vốn Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

24 Tổng tiền phải thanh toán Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

Chú ý: Kích đúp chuột vào  để lưu tạm thời có thể sửa đổi, nút 

 lưu và chốt không thể sửa đổi được trừ kế toán và Admin. 

 Nút chọn phiếu nhập trong danh sách phiếu 

nhập. 

 Nút hỗ trợ lấy chiết khấu mua gần nhất. 

 Nút  in ra phiếu xuất kho. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

5.10. Danh sách hóa đơn bán hàng 

- Mục đích: quản lý các hóa đơn bán hàng. 
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- Giao diện: click vào Hóa đơn bán hàng hoặc giữ Ctrl và kích đúp chuột vào 

biểu tượng , hiện ra cửa sổ: 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In, In danh sách, Lọc theo thời gian, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm / kích đúp chuột vào biểu tượng , hiện ra cửa sổ: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Nhập mã/tên khách hàng Phần mềm tự động chuyển tên đối 

tác thành mã khách hàng tương 

ứng. 

2 Tên khách hàng Mặc định theo mã khách hàng 

3 Công nợ phải thu Mặc định theo mã khách hàng 

4 Phương thức thanh toán Mặc định : Công nợ ( có thể thay 

đổi tùy chọn) 

5 Tài khoản thanh toán Mặc định theo phương thức thanh 

toán 

6 Mã thuế suất Mặc định mã:V00 có thể thay đổi 

7 Tài khoản VAT Mặc định là: 30311 không thể thay 

đổi 

8 Số phiếu xuất kho Phần mềm sinh, tăng tự động 

9 Ngày, giờ xuất kho  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 
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10 Kho Mặc định là: Kho bán lẻ, có thể thay 

đổi tùy chọn 

11 Nhập hàng hóa Nhập từ máy đọc mã vạch/ nhập 

tay mã/nhập tìm kiếm theo tên 

12 Điền ký hiệu chứng từ  

13 Phải thanh toán sau Mặc định: 0 ngày 

14 Số chứng từ Phần mềm sinh và tăng tự động 

15 Ngày, giờ làm chứng từ  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 

16 Đơn vị tiền tệ Mặc định VNĐ 

17 Diễn giải lý do làm chứng 

từ 

Có thể để trống 

18 Ghi nợ giá vốn Mặc định mã tài khoản:5321 

19 Ghi có xuất kho Mặc định mã tài khoản: 1561 

20 Hiển thị chi tiết hàng hóa 

xuất kho 

 

21 Tổng số lượng hàng hóa Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

22 Tổng tiền theo giá bán lẻ Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

23 Tổng tiền đã chiết khấu Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

24 Tổng tiền hàng Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

25 Tổng tiền thuế phải trả Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

26 Tổng giá hàng không bao 

gồm thuế 

Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

27 Tổng tiền phải thanh toán Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

Chú ý: Kích đúp chuột vào  để lưu tạm thời có thể sửa đổi, nút 

 lưu và chốt không thể sửa đổi được trừ kế toán và Admin. 

 Nút   chọn một trong các phiếu nhập. 

 Nút  in 2 liên để lưu và đưa khách hàng. 
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o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

5.11. Danh sách hàng bán trả lại 

- Mục đích: quản lý các chứng từ hàng bán trả lại. 

- Giao diện: click vào Nhận lại hàng đã bán, hiển thị ra cửa sổ bên dưới 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In, In danh sách, Lọc theo thời gian, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm/ nhấp đúp chuột vào biểu tượng :thêm mới phiếu 

nhận lại hàng đã bán kiêm phiếu nhập kho, hiện ra cửa sổ: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Nhập mã/tên khách hàng  

2 Tên khách hàng Mặc định theo mã khách hàng nếu 

có 

3 Phương thức thanh toán Mặc định : Công nợ ( có thể thay đổi 

tùy chọn) 

4 Tài khoản thanh toán Mặc định theo phương thức thanh 

toán 

5 Mã thuế suất Mặc định: 0,000 có thể thay đổi 

6 Tài khoản VAT Mặc định là: 1331 không thể thay 

đổi 

7 Số phiếu nhập kho Phần mềm sinh, tăng tự động 

8 Ngày, giờ nhập kho  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 

9 Kho Mặc định là: Kho bán lẻ, có thể thay 

đổi tùy chọn 

10 Nhập hàng hóa Nhập từ máy đọc mã vạch/ nhập tay 
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mã/nhập tìm kiếm theo tên 

11 Điền ký hiệu chứng từ  

12 Số chứng từ Phần mềm sinh và tăng tự động 

13 Ngày, giờ làm chứng từ  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 

14 Đơn vị tiền tệ Mặc định VNĐ 

15 Diễn giải lý do làm chứng 

từ 

Có thể để trống 

16 Ghi có giá vốn Mặc định mã tài khoản: 6321, có thể 

thay đổ tùy chọn 

17 Ghi nợ nhập kho Mặc định:1561, có thể thay đổi tùy 

chọn 

18 Hiển thị chi tiết hàng hóa 

nhập kho 

 

19 Tổng số lượng hàng hóa Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

20 Tổng tiền theo giá bán lẻ Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

21 Tổng tiền đã chiết khấu Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

22 Tổng tiền hàng Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

23 Tổng tiền thuế phải trả Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

24 Tổng giá vốn Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

25 Tổng tiền phải thanh toán Phần mềm tự cộng theo hóa đơn 

Chú ý: Kích đúp chuột vào  để lưu tạm thời có thể sửa đổi, nút 

 lưu và chốt không thể sửa đổi được trừ kế toán và Admin. 

 Nút : chọn một trong các phiếu đã nhập. 

 Nút  in ra phiếu nhập kho 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 
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5.12. Danh sách phiếu kế toán 

- Mục đích: quản lý các phiếu kế toán. 

- Giao diện: click vào Phiếu kế toán, hiện ra cửa sổ bên dưới 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In, In danh sách, Lọc theo thời gian, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm: thêm mới một phiếu kế toán, hiện ra cửa sổ: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Tùy chọn nhóm đối tượng  

2 Tùy chọn mã/ tên đối tượng  

3 Diễn giải lý do lập phiếu  

4 Chọn kiểu viết bút toán Mặc định là: một nợ một có 

5 Ngày, giờ lập phiếu  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 
 Người dùng có thể tùy chỉnh 

6 Số phiếu kế toán Phần mềm sinh và tăng tự động 

7 Đơn vị tiền tệ Mặc định VNĐ 

8 Tùy chọn/ nhập các thông số 
cần thiết 

 

9 Tổng nguyên tệ Phần mềm tự động cộng tổng số 
tiền 

Chú ý: Kích đúp chuột vào  để lưu tạm thời có thể sửa đổi, nút  

lưu và chốt không thể sửa đổi được trừ kế toán và Admin. 
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o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

5.13. Danh sách phiếu bù trừ công nợ 

- Mục đích: quản lý các phiếu bù trừ công nợ giữa 2 đối tác. 

- Giao diện: click vào Phiếu bù trừ công nợ, hiện ra cửa sổ bên dưới 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In, In danh sách, Lọc theo thời gian, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm: thêm mới một phiếu bù trừ công nợ giữa các đối tác, hiện 

ra cửa sổ: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Nhập tên đối tác 1  

2 Nhập tên đối tác 2  

3 Nội dung diễn giải  

4 Ngày, giờ lập phiếu  Mặc định là ngày giờ tạo 
phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 

5 Số phiếu Phần mềm tự sinh và tăng tự 
động 

7 Tùy chọn tài khoản ghi có Đối tác 2 

8 Tùy chọn tài khoản ghi nợ Đối tác 1 

9 Số tiền  

10 Nguyên tệ Phần mềm tự động cộng tổng số 
tiền. 

Chú ý: Kích đúp chuột vào  để lưu tạm thời có thể sửa đổi, nút 

 lưu và chốt không thể sửa đổi được trừ kế toán và Admin. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 
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5.14. Danh sách phiếu kết chuyển 

- Mục đích: quản lý các phiếu kết chuyển cuối tháng. 

- Giao diện: click vào Phiếu kết chuyển, hiển thị cửa sổ bên dưới 

 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In, In danh sách, Lọc theo thời gian, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm: thêm mới một phiếu kế toán kết chuyển cuối kỳ, hiện ra 

cửa sổ: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Ngày, giờ gần nhất kết chuyển Phần mềm tự điền, không thể 
thay đổi 

2 Thông tin đợt kết chuyển  

3 Ngày, giờ lập phiếu kết chuyển  Mặc định là ngày giờ tạo 
phiếu 

 Người dùng có thể tùy 
chỉnh 

4 Số phiếu kết chuyển Phần mềm tự sinh và tăng tự 
động 

5   

6   

Chú ý: Kích đúp chuột vào  để lưu tạm thời có thể sửa đổi, nút 

 lưu và chốt không thể sửa đổi được trừ kế toán và Admin. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

5.15. Chức năng đặt hàng 

5.15.1. Danh sách phiếu đặt hàng 

- Mục đích: quản lý các phiếu đặt hàng. 

- Giao diện: click Phiếu đặt hàng, hiện ra cửa sổ bên dưới 

 



Hướng dẫn sử dụng phần mềm CNTT-SALE 

 

96 
 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In, In danh sách, Lọc theo thời gian, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm :thêm mới phiếu đặt hàng, hiện ra cửa sổ: 

 

STT Chức năng Ghi chú 

1 Nhập tên nhà cung cấp  

2 Diễn giải Có thể để trống 

3 Nhập hàng hóa Nhập từ máy đọc mã vạch/ nhập tay 

mã/nhập tìm kiếm theo tên 

4 Ngày, giờ đặt hàng  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 

 Người dùng có thể tùy chỉnh 



Hướng dẫn sử dụng phần mềm CNTT-SALE 

 

97 
 

5 Số phiếu đặt hàng Phần mềm sinh, tăng tự động 

6 Đơn vị tiền tệ Mặc định VNĐ 

7 Hiển thị chi tiết hàng 

hóa cần đặt. 

 

8 Tổng số tiền Phần mềm sẽ tự động cộng lại. 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

5.15.2. Công cụ đặt hàng 

- Mục đích: hỗ trợ đặt hàng nhanh theo lượng tồn. 

- Giao diện: click vào Công cụ đặt hàng (1), hiện ra cửa sổ phía dưới (2) 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Thông tin chi tiết hàng hóa được 

đặt. 

Cột số lượng đặt người 

dùng có thể tự điền 

2 Nhập nhà cung cấp hàng Tùy chọn có sẵn/điền 

mới 

3 Tùy chọn nhóm hàng  

4 Chọn tất cả hàng hóa trong danh 

sách 

 

5 Danh sách hàng hóa theo nhóm 

hàng 

 

6 Tùy chọn hàng hóa/không  

7 Hiện thêm thông tin NXB, nhà cung 

cấp ở (1) 
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8 Lọc theo kho Tùy chọn kho sẵn có 

9 Giới hạn số lượng tồn Mặc định: 1 000 000 000 

10 Lọc theo kỳ báo cáo Tùy chọn có sẵn 

11 Lọc theo ngày bắt đầu Mặc định theo thời điểm 

khóa sổ gần nhất 

12 Lọc theo ngày kết thúc Mặc định thời gian hiện 

tại 

o Nút : để phần mềm tính lượng tồn của các hàng hóa đã được 

chọn 

 

o Nút : xem trước báo cáo đặt hàng. 

 

o Nút : sinh phiếu đặt hàng. 
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 Bước 1: kích đúp chuột vào vị trí như hình điền số lượng hàng 

cần đặt. 

 Bước 2: kích đúp chuột vào nút , phần mềm tự 

sinh  phiếu đặt hàng với số lượng và hàng hóa tương ứng. 

 

5.16. Tính lại giá xuất kho 

- Mục đích: Tính lại giá vốn các hàng hóa xuất kho. Cần thiết khi xem lãi lỗ. 

Trong quá trình hoạt động mua bán, một số hàng hóa có thể có giá vốn xuất 

kho không đúng, như: hàng đã mua vào nhập nhầm chiết khấu sau đó sửa 

lại. Lúc này, lãi của hàng đó sẽ bị sai lệch. Chức năng này tự động rà soát và 

chỉnh lại những sai sót đó. 

- Giao diện: click vào Tính lại giá xuất kho (1), hiện ra cửa sổ bên dưới (2) 
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Chú ý:  

- Phải chạy tính lại giá vốn hàng tháng để xem lãi lỗ được chính xác và giá 

vốn các tháng tiếp theo được phần mềm tính đúng. 

- Phần mềm sẽ khóa dữ liệu để tính toán giá vốn, vì vậy người dùng nên 

chạy vào thời điểm không sử dụng phần mềm nữa. 

5.17. In mã vạch 

- Mục đích: thực hiện sinh và in tự động mã vạch cho các hàng hóa. 

- Giao diện: click  hiện ra của sổ: 
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STT Chức năng Ghi chú 
1 Khổ giấy in Mặc định không thay đổi được 
2 Hàng, cột Mặc định không thay đổi được 
3 Chọn bắt đầu từ Mặc định: 0 
4 Kiểu mã vạch EAN13 
5 Tìm kiếm hàng hóa  
6 Danh sách hàng hóa Click chuột để chọn 1 hàng hóa, Ctrl + 

click : để chọn nhiều, Ctrl + A: để chọn 
tất cả hàng hóa cần in. 

7 Chuyển hàng đã chọn sang 
danh sách cần in 

 

8 Danh sách hàng cần in mã vạch  
9 Chọn toàn bộ hàng hóa kho 

hàng theo nhà cung cấp 
Bắt buộc phải chọn nhà cung cấp 

10 Chọn hàng hóa theo phiếu 
nhập 

 

11 Chọn ngày lập hóa đơn  
12 Mã hóa đơn  
13 Chi tiết hàng hóa Hiển thị thông tin hàng hóa được click 

trong danh sách mục (8).  
14 Chọn in theo tên ngắn gọn Click √ để chọn 

- Chức năng: 
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ch chuyên dụng: 
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Chương 6: Bán lẻ 

6.1. Danh sách hóa đơn bán lẻ 

- Mục đích: quản lý các hóa đơn bán lẻ. 

- Giao diện: click vào Hóa đơn bán lẻ, hiện ra cửa sổ bên dưới 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Nạp lại, Xóa, Xuất ra excel, Lọc theo thời gian, 

In, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

6.2. Hóa đơn bán lẻ 

Click nút ngoài màn hình giao diện chính của phần mềm: để  thêm 

mới một hóa đơn bán lẻ: 
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STT Chức năng  Ghi chú 

1 Hiện thông tin của 
doanh nghiệp 

Thông tin doanh nghiệp ở chương I 

2 Phần mềm tự hiển 
thị tên máy làm việc 

 

3 Phần mềm tự hiển 
thị tên người bán 

Theo tài khoản đăng nhập 

4 Dòng thông báo 
chương trình 
khuyến mãi 

Đang tham gia hoặc không tham gia 

5 Nhập mã hoặc tên 
sản phẩm 

Có thể sử dụng máy quét mã vạch 

7 Kho xuất hàng Mặc định: kho bán lẻ, có thể tùy chọn thay 
đổi 

8 Ngày  Mặc định là ngày giờ tạo hóa đơn 
 Người dùng có thể tùy chỉnh 

9 Loại khách hàng Mặc định: khách lẻ 

10 Số HĐ () Phần mềm tự sinh và tăng tự động 

11 Loại thuế suất Mặc định: Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 
thuế GTGT 0%, có thể thay đổi 
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12 Tìm kiếm hàng hóa  Enter để tăng số lượng hàng hóa lên 1. 
 F11 để giảm số lượng hàng hóa xuống 1. 
 Có thể click chuột vào ô số lượng để điền 

số lượng vào. 

13 Tổng số lượng hàng 
hóa  

 

14 Tổng tiền theo đơn 
giá bán lẻ 

 

15 Tổng tiền chiết khấu  

16 Tổng tiền cần thanh 
toán 

 

17 Nhập tiền khách đưa Ấn tổ hợp phím Alt + K để thao tác nhanh 
thực hiện nhập số tiền khách đưa vào 

18 Tiền thừa Phần mềm tự tính toán 

19 Xem thống kê bán lẻ  

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

10.1.1. Thống kê bán lẻ 

- Mục đích: lập bảng thống kê chi tiết hóa đơn bán lẻ 

- Giao diện: click Bán hàng chọn Thống kê bán lẻ 

 

- Chức năng:  



Hướng dẫn sử dụng phần mềm CNTT-SALE 

 

108 
 

 
STT Chức năng Ghi chú 

1 Danh sách thống kê  Sau khi chọn các thông tin lọc, ấn Load 
sẽ hiển thị danh sách 

2 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo 
tháng/quý/năm, hoặc có thể tùy chọn 
sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục (3),(4) 

3 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

4 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 
máy chủ 

5 Chọn lọc theo tên nhân viên 
lập hóa đơn bán lẻ 

 

6 Chọn lọc theo tên máy lập 
hóa đơn bán lẻ 

 

7 Hiện số lượng hàng tồn Click √ để chọn 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

Nếu muốn xem toàn bộ cửa hàng thì bỏ chọn: lọc theo tên nhân viên 

lập hóa đơn bán lẻ, lọc theo tên máy lập hóa đơn bán lẻ 

o Mẫu báo cáo: 
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Chương 7: Quy trình kiểm kê 

7.1. Quy trình kiểm kê 

Bước 1: Tạo danh mục nhóm hàng 

Cách 1: Nhập bằng tay (Sử dụng form Danh mục nhóm hàng với các nút Thêm, 

Xóa). 

 

Cách 2: Nhập bằng Excel(Sử dụng form Danh mục nhóm hàng với nút Nhập từ 

Excel) 

 

- Mẫu Excel: 

Bước 2: Thống kê danh mục hàng 

a) Thống kê danh mục hàng và nhập vào phần mềm 
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- Nhập vào phần mềm 

Sử dụng form Danh mục hàng hoá với nút Nhập từ Excel. 

 

b) Thống kê số lượng tồn 

- Mẫu Excel: 

* Gợi ý khi nhập liệu:  

- Hàng có mã sẵn muốn sử dụng lại: Kiểm tra mã trên sản phẩm 
trùng mã trên máy, mã phải 13 chữ số 

- Hàng không mã, mã không đủ 13 chữ số, mã hỏng: Để trống, hệ 
thống tự sinh mã  

* Chú ý kiểm tra file dữ liệu:  

- File này rất quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống nên 
cần phải kiểm tra cẩn thận nhất có thể trước khi đưa vào hệ 
thống sử dụng. 

- Loại bỏ các trường hợp:  

+ 1 tên hàng có nhiều mã,  

+ Nhiều tên cùng 1 mã 

+ Cùng mã, cùng tên, khác giá 

+ có khoảng trắng trước, sau mã 

- Không được tự đánh mã, sửa mã 
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- Thao tác nhập vào phần mềm 

 

Sử dụng form hệ thống Số dư các tài khỏan Tồn kho – Khóa sổ 

- Nhập thời điểm khóa sổ, chọn tài khỏan 1561 

 

* Gợi ý: 

- Lấy mã từ danh mục => Để thuận tiện, tạo file Excel [Số lượng tồn] từ 

file [Thống kê danh mục hàng], bỏ cột Nhóm, tên, đổi vị trí cột Số lượng 

như trên.  
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- Chọn kho, chọn file Excel 

 

7.2. Danh sách phiếu kiểm kê 

- Mục đích: quản lý các phiếu kiểm kê. 

- Giao diện: click vào Phiếu kiểm kê (1), hiện ra cửa sổ bên dưới (2) 
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- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In, In danh sách, Lọc theo thời gian, In danh sách, Lựa chọn hiển thị. 

o Nút Thêm: thêm mới một phiếu kiểm kê hàng theo kho, hiện ra cửa 

sổ: 

 

STT Chức năng Ghi chú 

1 Tùy chọn kho hàng  
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2 Diễn giải Có thể bỏ trống, nên điền tên kho-
quầy dễ theo dõi. 

3 Số phiếu kiểm kê Phần mềm tự sinh và tăng tự động 

4 Ngày, giờ làm phiếu  Mặc định là ngày giờ tạo phiếu 
 Người dùng có thể tùy chỉnh 

5 Nhập hàng hóa  Nhập từ máy đọc mã vạch/ nhập 
tay mã/nhập tìm kiếm theo tên 

 Để tăng số lượng hàng hóa thì 
quét mã vạch  thêm tương ứng 

 Nếu trùng sẽ có thông báo, kiểm 
tra lại có thể thay đổi số lượng 
bằng cách kích chuột trực tiếp 
vào ô số lượng tồn để sửa 

6 Thông tin chi tiết 
hàng hóa 

 

7 Quét mã vạch tại ô 
hàng hóa 

 Phần mềm sẽ tự hiện thông tin 
hàng hóa và mặc định trỏ vào số 
lượng hàng để thay đổi thì điền 
số lượng vào ô và nhấn Enter 

 Nếu trùng sẽ có thông báo, kiểm 
tra lại có thể thay đổi số lượng 
bằng cách kích chuột trực tiếp 
vào ô số lượng tồn để sửa 

8 Tổng số lượng hàng 
hóa 

Phần mềm tự cộng theo số lượng. 

9 Tổng tiền giá bán Phần mềm tự cộng theo giá ghi trên 
sản phẩm 

10 Tổng tiền giá vốn Phần mềm tự cộng theo giá vốn 

Thực hiện  để lưu đơn khi danh sách hàng hóa đã nhiều để tránh 

mất mát khi có sự cố phát sinh (mất điện), hoặc khi kiểm kê hàng xong. 

 Nút , hiện ra cửa sổ thông báo: 
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Chọn file t

+ Ưu đi

+ Nhượ

hay không.

 Nút

o Nút Mở/click đúp chu

tiết hoặc sửa đ

o Nút Xóa : click vào đ

khỏi danh sách.

7.3. Thống kê hàng đ

- Mục đích: thống kê các hàng hóa đ

bắt đầu, ngày kết thúc.

- Giao diện: click vào Th

Hoặc click chọ

ềm CNTT-SALE 

n file từ máy kiểm kê. 

Ưu điểm: không cần đến máy tính cồng kềnh.

ợc điểm: không so sánh được hàng hóa có chính xác mã 

hay không. 

 thực hiện khi giá vốn chưa chu

/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: th

a đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

: click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hi

i danh sách. 

ng kê hàng đã kiểm kê 

ng kê các hàng hóa đã kiểm kê theo kỳ báo cáo ho

t thúc. 

n: click vào Thống kê kiểm kê 

ọn Thống kê hàng đã kiểm kê, hiện ra cử

116 

nh. 

c hàng hóa có chính xác mã 

n chưa chuẩn. 

ng: thực hiện xem chi 

 

c hiện xóa đối tượng đó 

báo cáo hoặc theo ngày 

 

ửa sổ bên dưới 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Tìm kiếm Theo mã/ theo tên/… 

2 Chọn thời điểm thống kê  

3 Ngày bắt đầu thống kê Mặc định theo thời điểm khóa sổ 

gần nhất 

4 Ngày kết thúc thống kê Mặc định thời gian hiện tại 

5 Phương pháp tính giá vốn 
theo máy 

 Chọn tính giá vốn còn trong 
kho. 

 Tính giá vốn trung bình mua 
vào 

6 Chọn kho Bắt buộc 

7 Chọn thời điểm Bắt buộc 

8 Tính tồn theo máy Mục đích: lọc ra thất thoát hàng. 

9 Cập nhật thời điểm khóa sổ  

 Thực hiện  để thống kê kiểm kê hàng hóa. 

 Nút , hiện mẫu in báo cáo: 
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 Nút 

có trong danh sách ki

thông báo, nh

o Nút Mở/click đúp chu

tiết hoặc sửa đ

o Nút Xóa : click vào đ

khỏi danh sách.
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: chuy

có trong danh sách kiểm kê thành không dùng n

thông báo, nhấn Enter hoặc Đóng để thoát. 

/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: th

a đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

: click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hi

i danh sách. 
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: chuyển hàng không 

m kê thành không dùng nữa, hiện cửa sổ 

 

ng: thực hiện xem chi 

 

c hiện xóa đối tượng đó 
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Chương 8: Kinh doanh thông minh 

8.1. Biểu đồ thời điểm 

- Mục đích: thống kê, phân tích tài chính theo con số hoặc biểu đồ. 

- Giao diện:click Kinh doanh thông minh, hiển thị mặc định sẽ hiện thông tin 

tổng thể như cửa sổ bên dưới 

 

Hoặc nhấp đúp chuột vào biểu tượng chọn Kinh doanh thông minh, 

hiển thị cửa sổ bên dưới 

 

 

- Chức năng: click vào nút  để có cập nhật thông tin. 
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8.1.1. Thông tin tổng thể 
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8.1.2. Phải thu khách hàng 

 

Chú ý:Phải chọn đúng thời điểm khóa sổ thì phân tích mới chính xác được. 
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8.1.3. Phải trả cho nhà cung cấp 

 

8.2. Biểu đồ theo khoảng thời gian 

8.2.1. Biến động tiền mặt 
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8.2.2. Biến động giá trị hàng tồn kho 
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8.2.3. Biến động công nợ 
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Chương 9: Quản lý khuyến mãi 

9.1. Khuyến mãi theo thời gian 

- Mục đích: quản lýchương trình khuyến mãi theo thời gian. 

- Giao diện: click vào Khuyến mãi theo thời gian, hiển thị cửa sổ bên dưới 

 

 

- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In,In danh sách. 

o Nút Thêm : thêm mới một chương trình khuyến mãi, có thể nhập tay 

hoặc nhập vào từ file excel bằng cách nhấp đúp chuột vào 

. 
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STT 

1 Mã chương tr

2 Lời diễn gi

3 Ngày tạo chương tr
mãi. 

4 Thời gian b

5 Thời gian k

6 Chi tiết khuy
cung cấp

7 Chi tiết khuy
hàng hóa

8 Nhập chi
mới 

9 Chọn tất c
tham gia chương tr
mãi 

10 Danh sách chi ti
khuyến mãi

11 Danh sách khách hàng tham gia 

ềm CNTT-SALE 

Chức năng Ghi chú

ương trình khuyến mãi Phần mềm tự 

n giải Có thể để trống

o chương trình khuyến  Mặc định là ngày gi
chương trình

 Người dùng có th
chỉnh 

i gian bắt đầu khuyến mãi Phải sau ngày t

i gian kết thúc khuyến mãi Phải sau ngày b

t khuyến mãi theo nhà 
p 

 

t khuyến mãi theo nhóm 
hàng hóa 

 

p chiết khấu khuyến mãi Nhấp đúp chu

để 
khấu mới phầ
giá khuyến mãi cho t
hóa trong danh sách

t cả khách hàng được 
tham gia chương trình khuyến 

 

Danh sách chi tiết hàng hóa 
n mãi 

 

Danh sách khách hàng tham gia  
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Ghi chú 

 sinh 

ng 

nh là ngày giờ tạo 
ình 

i dùng có thể tùy 

i sau ngày tạo 

i sau ngày bắt đầu 

p đúp chuột vào nút 

 cập nhật chiết 
ần mềm sẽ tự tính 

n mãi cho từng hàng 
hóa trong danh sách 
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chương trình khuyến mãi 

Chú ý: Nút  sẽ hiện danh sách theo form, ví dụ như: 

  

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 

o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 

9.2. Khuyến mãi theo tổng tiền tích lũy 

- Mục đích: quản lý Chương trình khuyến mãi theo tổng tiền tích lũy. 

- Giao diện: click vào Khuyễn mãi theo tổng tiền tích lũy 

 

Hiện cửa sổ: 
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- Các chức năng: Tìm kiếm, Lọc, Thêm, Mở/ kích đúp chuột trực tiếp, Xóa, 

Nạp lại, In,In danh sách. 

o Nút Thêm : thêm mới một chương trình khuyến mãi, có thể nhập tay 

hoặc nhập vào từ file excel bằng cách nhấp đúp chuột vào 

. 

 

STT Chức năng Ghi chú 

1 Mã chương trình khuyến mãi Phần mềm tự sinh 

2 Lời diễn giải Có thể để trống 

3 Ngày tạo chương trình khuyến 
mãi. 

 Mặc định là ngày giờ tạo 
chương trình 

Người dùng có thể tùy chỉnh 

4 Thời gian bắt đầu khuyến mãi Phải sau ngày tạo 

5 Thời gian kết thúc khuyến mãi Phải sau ngày bắt đầu 

6 Chọn tất cả khách hàng được 
tham gia chương trình khuyến 
mãi 

Click √ để chọn tất cả 

7 Danh sách khách hàng tham gia 
chương trình khuyến mãi 

 

8 Chi tiết chương trình khuyến 
mãi 

Mức chiết khấu khuyến mãi 
theo tổng tiền tích lũy 

o Nút Mở/click đúp chuột trực tiếp vào một đối tượng: thực hiện xem chi 

tiết hoặc sửa đổi thông tin cần thiết của đối tượng đó. 
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o Nút Xóa : click vào đối tượng rồi click Xóa để thực hiện xóa đối tượng đó 

khỏi danh sách. 
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Chương 10: Các mẫu báo cáo 

10.2. Sổ cái – Báo cáo kinh doanh 

 

10.2.1. Báo cáo mua bán lãi lỗ chi tiết  

- Mục đích: lập báo cáo chi tiết mua bán lãi lỗ từng hang hóa. 

- Giao diện: click vào Sổ cái – Báo cáo kinh doanh chọn Báo cáo mua bán lãi 

lỗ chi tiết 

 

- Chức năng: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo các kỳ mặc 
định 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 
máy chủ 

4 Chọn hàng  

5 Chọn nhóm hàng  

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Nút : thực hiện xem mẫu báo cáo trước khi in. 

o Nút : thực hiện in luôn báo cáo không cần xem trước. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.2.2. Báo cáo tổng hợp hàng ký gửi (nhóm ký gửi) 

- Mục đích: lập báo cáo thống kê chi tiết hàng ký gửi. 

Chú ý:Hàng hóa phải từ nhóm hàng có mã KYGUI  

- Giao diện: click Sổ cái – Báo cáo kinh doanh chọn Báo cáo tổng hợp hàng ký 

gửi (nhóm ký gửi) 

 

- Chức năng: 

 

STT Chức năng Ghi chú 

1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo 
tháng/quý/năm, hoặc có thể tùy chọn 
sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục (2),(3) 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 
máy chủ 

4 Tùy chọn nhà cung cấp Bắt buộc phải chọn 

5 Nhập tên/mã hàng hóa Có thể bỏ trống 

6 Chọn chỉ hiện hàng có số 
lượng. 

 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 



Hướng dẫn sử dụng phần mềm CNTT-SALE 

 

133 
 

o Nút : thực hiện xem mẫu báo cáo trước khi in. 

o Nút : thực hiện in luôn báo cáo không cần xem trước. 

o Mẫu báo cáo: 

 

10.2.3. Thống kê chi tiết theo tài khoản 

- Mục đích: lập báo cáo thống kê chi tiết  theo các tài khoản. 

- Giao diện: click Sổ cái – Báo cáo kinh doanh chọn Thống kê chi tiết theo tài 

khoản 

 

- Chức năng:  
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Chi tiết tài khoản  

2 Chọn kỳ báo cáo Nếu chọn báo cáo theo kỳ thì ngày 
bắt đầu và ngày kết thúc sẽ mờ đi. 
Tức không phải chọn ngày bắt đầu, 
ngày kết thúc để báo cáo. 

3 Chọn ngày bắt đầu lập 
báo cáo 

Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

4 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời hiện tại 

5 Lọc theo tài khoản  

6 Lọc theo đối tượng  

Chú ý:Hiển thị chữ màu đỏ bắt buộc phải có thông tin, sau khi đã chọn đầy đủ các 

thông tin cần thiết, click Load để cập nhật dữ liệu, Xem và in báo cáo. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.2.4. Bảng tổng hợp doanh thu cho từng bộ phận 

- Mục đích: lập bảng tổng hợp doanh thu từng bộ phận. 

- Giao diện: click Sổ cái – Báo cáo kinh doanh chọn Bảng tổng hợp doanh thu 

cho từng bộ phận. 

 

- Chức năng: 
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STT Chức năng Ghi chú 
1 Chi tiết doanh thu từng 

bộ phận 
 

2 Chọn kỳ báo cáo Nếu chọn báo cáo theo kỳ thì ngày bắt 
đầu(3) và ngày kết thúc (4) sẽ mờ đi. Tức 
không phải chọn ngày bắt đầu, ngày kết 
thúc để báo cáo.  

3 Chọn ngày bắt đầu lập 
báo cáo 

Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 

4 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của máy 
chủ 

Chú ý:Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.3. Mua hàng 

10.3.1. Mua hàng 

- Mục đích: tạo sổ Nhật ký mua hàng 

- Giao diện: click vào Mua hàng chọn Mua hàng 

 
- Chức năng:  

 

STT Chức năng Ghi chú 

1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo 
tháng/quý/năm, hoặc có thể tùy chọn 
sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục (2),(3) 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 
máy chủ 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Nút : thực hiện xem mẫu báo cáo trước khi in. 

o Nút : thực hiện in luôn báo cáo không cần xem trước. 
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o Mẫu báo cáo: 

 

10.3.2. Mua hàng theo nhà cung cấp 

- Mục đích: lập báo cáo tổng hợp hàng hóa nhập vào đã mua theo nhà cung 

cấp. 

- Giao diện: click Mua hàng chọn Mua hàng theo nhà cung cấp 

 
- Chức năng: 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo 
tháng/quý/năm, hoặc có thể tùy chọn 
sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục (2),(3) 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 
máy chủ 

4 Chọn nhà cung cấp Tùy chọn mũi tên/ điền tên nhà cung 
cấp.Nếu không chọn thì phần mềm 
hiểu là toàn bộ các nhà cung cấp. 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.3.3. Thống kê – tra c

- Mục đích: lập báo cáo th

- Giao diện: click Mua hàng ch

ềm CNTT-SALE 

tra cứu Mua hàng 

p báo cáo thống kê chi tiết danh sách hàng đã mua

click Mua hàng chọn Thống kê – tra cứu Mua hàng
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ã mua 

u Mua hàng 
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- Chức năng:  

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách thống kê mua 

hàng 
Sau khi chọn các thông tin lọc, ấn 
Load sẽ hiển thị danh sách 

2 Chọn tất cả nhà cung cấp Click √ để chọn tất 
3 Chọn hiển thị tất cả hàng 

hóa 
Click √ để chọn tất 

4 Lọc theo nhóm hàng hóa Tùy chọn mũi tên/ điền tên nhóm 
hàng hóa 

5 Thống kê cả hàng mua trả 
lại 

Click √ để chọn 

6 Danh sách các nhà cung cấp Click √ để chọn 
7 Danh sách các hàng hóa Click √ để chọn 
8 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo 

tháng/quý/năm, hoặc có thể tùy 
chọn sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục 
(9),(10) 

9 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

10 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ 
của máy chủ 



Hướng dẫn sử dụng phần mềm CNTT-SALE 

 

142 
 

11 Chọn kho–quầy mua hàng Tùy chọn mũi tên/ điền tên nhóm 
hàng hóa .Nếu không chọn thì phần 
mềm hiểu là toàn bộ các kho. 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 

 

10.3.4. Thống kê hàng mới theo nhà cung cấp 

- Mục đích: lập báo cáo thống kê hàng hóa mới theo nhà cung cấp. 

Tức thống kê những hàng mua của nhà cung cấp A, B, C … nhung chưa bán 

cho khách hàng D. 

- Giao diện: click Mua hàng chọn thống kê hàng mới theo nhà cung cấp 
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- Chức năng: 

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách thống kê hàng 

mới theo nhà cung cấp 
 

2 Chọn tất cả các nhà cung 
cấp 

Click √ để chọn tất 

3 Danh sách các nhà cung 
cấp 

Click √ để chọn 

4 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, 
hoặc có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo 
theo mục (5),(6) 

5 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 
6 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 

máy chủ 
7 Lọc theo tên khách hàng Khách hàng cần báo hàng mới 
8 Lọc theo kho Nếu không chọn thì phần mềm hiểu là 

toàn bộ các kho. 
9 Giới hạn số lượng tồn Chỉ hiện những hàng có số lượng tồn 

lớn hơn hoặc bằng số điền vào 
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Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 

 

10.3.5. Thống kê hàng mới theo khách hàng 

- Mục đích: lập báo cáo thống kê hàng hóa mới theo khách hàng. 

Tức thống kê toàn bộ các hàng hóa trong danh mục mà chưa bán cho khách 

hàng A nào đó. 

- Giao diện: click Mua hàng chọn Thống kê hàng mới theo khách hàng 
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- Chức năng: 

 
STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách thống kê 

hàng mới theo khách 
hàng 

Sau khi chọn các thông tin lọc, ấn Load sẽ 
hiển thị danh sách 

2 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, 
hoặc có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo 
theo mục (3),(4) 

3 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 
4 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của máy 

chủ 
5 Lọc theo tên khách hàng  
6 Lọc theo kho Nếu không chọn thì phần mềm hiểu là toàn 

bộ các kho. 
7 Giới hạn số lượng tồn  

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.4. Bán hàng 

10.4.1. Bán buôn theo khách hàng (T

- Mục đích: lập bảng t

- Giao diện: click Bán hàng ch

ềm CNTT-SALE 

Bán buôn theo khách hàng (Tổng hợp hàng xuất bán) 

ng tổng hợp hàng xuất bán theo khách hàng.

n: click Bán hàng chọn Bán buôn theo khách hàng
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t bán theo khách hàng. 

n Bán buôn theo khách hàng 
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- Chức năng: 

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, 

hoặc có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo 
theo mục (2),(3) 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 
máy chủ 

4 Khách hàng Tùy chọn/điền tên khách hàng 

o Mẫu báo cáo: 
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10.4.2. Nhật ký bán buôn (Bán hàng)

- Mục đích: tạo sổ Nh

- Giao diện: click Bán hàng ch

ềm CNTT-SALE 

t ký bán buôn (Bán hàng) 

Nhật ký Bán hàng (bán buôn) 

n: click Bán hàng chọn Nhật ký bán buôn 
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- Chức năng:  

 

STT Chức năng Ghi chú 

1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo 
tháng/quý/năm, hoặc có thể tùy chọn 
sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục (2),(3) 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 
máy chủ 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Báo cáo mẫu: 
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10.4.3. Thống kê – tra 

- Mục đích: 

- Giao diện: click Bán hàng ch

ềm CNTT-SALE 

cứu bán hàng 

n: click Bán hàng chọn Thống kê – tra cứu Bán hàng
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u Bán hàng 
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- Chức năng:  

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách thống kê bán 

hàng 
Sau khi chọn các thông tin lọc, ấn 
Load sẽ hiển thị danh sách 

2 Chọn tất cả nhà cung cấp Click √ để chọn tất 
3 Chọn hiển thị tất cả hàng 

hóa 
Click √ để chọn tất 

4 Lọc theo nhóm hàng hóa Tùy chọn mũi tên/ điền tên nhóm 
hàng hóa 

5 Thống kê cả hàng bán trả 
lại/ Thống kê cả hóa đơn 
bán lẻ 

Click √ để chọn 

6 Danh sách các nhà cung cấp Click √ để chọn 
7 Danh sách các hàng hóa Click √ để chọn 
8 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo 

tháng/quý/năm, hoặc có thể tùy 
chọn sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục 
(9),(10) 

9 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
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10 Chọn ngày k

11 Chọn kho–qu

Chú ý: Hiển thị ch

o Mẫu báo cáo:

10.4.4. Thống kê doanh s

- Mục đích: lập báo cáo th

Chú ý:Để chức năng này ch

cần được tạo mã khác nhau 

cung cấp. 

- Giao diện: click Bán 

ềm CNTT-SALE 

nhất 
n ngày kết thúc Mặc định thời gian 

của máy chủ 
quầy bán hàng Tùy chọn mũi tên/ đi

hàng hóa. Nếu không ch
mềm hiểu là toàn bộ

chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin.

u báo cáo: 

ng kê doanh số bán hàng theo nhà cung cấp (NCC) 

p báo cáo thống kê doanh số bán hàng theo nhà cung c

c năng này chạy đúng thì yêu cầu 1 hàng nh

o mã khác nhau để quản lý. Tức mỗi mã hàng 

n: click Bán hàng chọn Thống kê doanh số bán hàng theo NCC

152 

i gian theo đồng hồ 

ên/ điền tên nhóm 
u không chọn thì phần 

ộ các kho. 

i có thông tin. 

 

 

bán hàng theo nhà cung cấp. 

u 1 hàng nhập từ nhiều nhà 

i mã hàng ứng với 1 nhà 

bán hàng theo NCC 
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- Chức năng:  

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách bán hàng theo nhà 

cung cấp 
Sau khi chọn các thông tin lọc, ấn Load 
sẽ hiển thị danh sách 

2 Chọn tất cả nhà cung cấp Click √ để chọn tất 
3 Danh sách các nhà cung cấp Click √ để chọn 
4 Chọn hiển thị tất cả hàng hóa Click √ để chọn tất 
5 Lọc theo nhóm hàng hóa Tùy chọn mũi tên/ điền tên nhóm hàng 

hóa 
6 Danh sách các hàng hóa Click √ để chọn 
7 Thống kê hàng bán buôn/ 

Thống kê hàng bán lẻ 
Click √ để chọn 

8 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, 
hoặc có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo 
theo mục (9),(10) 

9 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 
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10 Chọn ngày kết thúc

11 Chọn kho–quầ

Chú ý: Hiển thị ch

o Mẫu báo cáo:

10.4.5. Thống kê hàng bán ch

- Mục đích: lập báo cáo th

- Giao diện: click bán hàng ch

ềm CNTT-SALE 

t thúc Mặc định thời gian theo đ
máy chủ 

ầy bán hàng Tùy chọn mũi tên/ đi
hóa. Nếu không chọn thì ph
hiểu là toàn bộ các kho.

chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin.

u báo cáo: 

ng kê hàng bán chạy theo số lượng 

p báo cáo thống kê hàng bán chạy theo số lượ

n: click bán hàng chọn Thống kê hàng bán chạy theo s
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i gian theo đồng hồ của 

ên/ điền tên nhóm hàng 
n thì phần mềm 

các kho. 

i có thông tin. 

 

ợng. 

y theo số lượng 
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- Chức năng:  

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách hàng hóa bán chạy Sau khi chọn các thông tin lọc, ấn Load 

sẽ hiển thị danh sách 
2 Chọn tất cả khách hàng Click √ để chọn tất 
3 Danh sách các khách hàng Click √ để chọn 
4 Chọn hiển thị tất cả hàng hóa Click √ để chọn tất 
5 Lọc theo nhóm hàng hóa Tùy chọn mũi tên/ điền tên nhóm hàng 

hóa 
6 Danh sách các hàng hóa Click √ để chọn 
7 Thống kê hàng bán buôn/ 

Thống kê hàng bán lẻ 
Click √ để chọn 

8 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, 
hoặc có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo 
theo mục (9),(10) 

9 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 
10 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 
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11 Chọn kho–quầ

Chú ý: Hiển thị chữ màu đ

o Mẫu báo cáo: 

10.4.6. Thống kê hàng 

- Mục đích: lập báo cáo th

khoảng thời gian tùy ch

- Giao diện: click Bán hàng ch

ềm CNTT-SALE 

máy chủ 
ầy bán hàng Tùy chọn mũi tên/ đi

hóa. Nếu không chọn thì ph
hiểu là toàn bộ các kho.

màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

ng kê hàng không bán được 

p báo cáo thống kê hàng không có giao dịch bán 

i gian tùy chọn. Tránh đọng hàng không bán đư

n: click Bán hàng chọn Thống kê hàng không bán đư
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ên/ điền tên nhóm hàng 
n thì phần mềm 

các kho. 

 

bán ra trong một 

ng hàng không bán được. 

ng kê hàng không bán được. 
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- Chức năng:  

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách hàng hóa không bán 

được 
Sau khi chọn các thông tin lọc, ấn 
Load sẽ hiển thị danh sách 

2 Điền số vào để thống kê trong vòng 
mấy tháng? 

Kể từ thời điểm khóa sổ đầu tiên 
đến nay 

3 Hiện thông tin tồn kho Click √ để chọn.  

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.4.7. Thống kê hàng bán khuy

- Mục đích: lập báo cáo th

- Giao diện: click Bán hàng ch

ềm CNTT-SALE 

ng kê hàng bán khuyến mãi 

p báo cáo thống kê chi tiết hàng bán khuyến mãi.

n: click Bán hàng chọn Thống kê hàng bán khuyế
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n mãi. 

ến mãi. 
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- Chức năng: 

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách hàng hóa không bán 

được 
Sau khi chọn các thông tin lọc, ấn 
Load sẽ hiển thị danh sách 

2 Chọn hiển thị tất cả hàng hóa Click √ để chọn tất 
3 Lọc theo nhóm hàng hóa Tùy chọn mũi tên/ điền tên nhóm 

hàng hóa 
4 Danh sách các hàng hóa Click √ để chọn 
5 Tùy chọn chương trình khuyến 

mãi 
 

6 Tùy chọn kho – quầy Nếu không chọn thì phần mềm 
hiểu là toàn bộ các kho. 

7 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo 
tháng/quý/năm, hoặc có thể tùy 
chọn sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục 
(8),(9) 

8 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

9 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ 
của máy chủ 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 
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o Mẫu báo cáo: 

10.5. Quản lý kho 

10.5.1. Thẻ kho 

- Mục đích: lập thẻ 

- Giao diện: click Qu

- Chức năng: 

ềm CNTT-SALE 

 

 kho. 

click Quản lý kho chọn Thẻ kho 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, 
hoặc có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo 
theo mục (2),(3) 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 
3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của máy 

chủ 
4 Chọn kho  
5 Chọn vật tư hàng hóa  

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.5.2. Tổng hợp nhập xu

- Mục đích: 

- Giao diện: click Qu

ềm CNTT-SALE 

p xuất tồn (có thể xem theo từng kho từng hàng)

n: click Quản lý kho chọn Tổng hợp nhập xuất tồ
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ng hàng) 

ồn. 
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- Chức năng: 

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, hoặc 

có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục 
(2),(3) 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 
3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của máy 

chủ 
4 Chọn kho  
5 Chọn vật tư hàng hóa Nếu không chọn thì phần mềm hiểu là toàn 

bộ các kho. 
6 Chỉ hiện hàng có số 

lượng 
Click √ để chọn 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.5.3. Thống kê tồn theo nhà cung c

- Mục đích: lập bảng th

Chú ý:Để chức năng này ch

cần được tạo mã khác nhau 

cung cấp. 

- Giao diện: click Qu

ềm CNTT-SALE 

n theo nhà cung cấp 

ng thống kê hàng nhập xuất tồn theo nhà cung c

c năng này chạy đúng thì yêu cầu 1 hàng nh

o mã khác nhau để quản lý. Tức mỗi mã hàng 

n: click Quản lý kho chọn Thống kê tồn theo nhà cung c

164 

 

n theo nhà cung cấp. 

u 1 hàng nhập từ nhiều nhà 

i mã hàng ứng với 1 nhà 

n theo nhà cung cấp 
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- Chức năng: 

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách hàng nhập xuất 

tồn 
Sau khi chọn các thông tin lọc, ấn 
Load sẽ hiển thị danh sách 

2 Chọn tất cả hàng hóa theo nhà 
cung cấp 

,Click √ để chọn tất 

3 Chọn nhà cung cấp  
4 Danh sách hàng hóa theo nhà 

cung cấp 
Click √ để chọn 

5 Chọn lọc theo kho Click √ để chọn tất 
6 Giới hạn số lượng tồn Mặc định: 1 000 000 000 
7 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo 

tháng/quý/năm, hoặc có thể tùy 
chọn sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục 
(8),(9) 

8 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

9 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ 
của máy chủ 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 



Hướng dẫn sử dụng phần mềm CNTT-SALE 

 

166 
 

 

10.5.4. Thống kê (tra cứu) nhập xuất tồn 

- Mục đích: tra cứu/lập báo cáo thống kê chi tiết nhập xuất tồn 

- Giao diện: click Quản lý kho chọn Thống kê (tra cứu) nhập xuất tồn. 

 
- Chức năng: 
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STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách hàng nhập xuất 

tồn 
Sau khi chọn các thông tin lọc, ấn Load sẽ 
hiển thị danh sách 

2 Chọn tất cả hàng hóa  Click √ để chọn tất 
3 Chọn nhóm hàng hóa  
4 Danh sách hàng hóa   
5 Lựa chọn phương pháp 

tính giá vốn 
Còn trong kho/Mua vào 

6 Chỉ hiện những hàng đã 
giao dịch 

Click √ để chọn 

7 Chọn lọc theo kho Nếu không chọn thì phần mềm hiểu là 
toàn bộ các kho. 

8 Giới hạn số lượng tồn Mặc định đến: 1 000 000 000 
9 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, 

hoặc có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo 
theo mục (10),(11) 

10 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 
11 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của máy 

chủ 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.5.5. Thống kê chi tiế

- Mục đích: tra cứu/ l

tiết lịch sử hàng hóa đư

- Giao diện: click Qu

ềm CNTT-SALE 

ết nhập xuất kho 

u/ lập báo cáo thống kê chi tiết nhập xuấ

hàng hóa được nhập xuất ra sao. 

n: click Quản lý kho chọn Thống kê chi tiết nhập xu
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ất kho. Hiển thị chi 

p xuất kho 
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- Chức năng: 

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách hàng nhập 

xuất tồn 
Sau khi chọn các thông tin lọc, ấn Load sẽ 
hiển thị danh sách 

2 Chọn tất cả hàng hóa  Click √ để chọn tất 
3 Chọn nhóm hàng hóa  
4 Danh sách hàng hóa   
5 Chọn điều kiện tìm kiếm 

theo hóa đơn 
Mặc định: Thống kê trong toàn bộ phiếu 
nhập kho 

6 Chọn điều kiện tìm kiếm 
theo phiếu 

Click √ để chọn 

7 Chọn kho – quầy  Nếu không chọn thì phần mềm hiểu là 
toàn bộ các kho. 

8 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, 
hoặc có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo 
theo mục (9),(10) 

9 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 
10 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của máy 

chủ 
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Chú ý: Hiển thị chữ màu đ

o Mẫu báo cáo: 

10.5.6. Thống kê hàng chuy

- Mục đích: tra cứu/ l

- Giao diện: click Qu

- Chức năng: 

ềm CNTT-SALE 

màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

ng kê hàng chuyển kho 

u/ lập báo cáo thống kê hàng đã chuyển kho.

n: click Quản lý kho chọn Thống kê hàng chuyển 
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n kho. 

n kho 
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STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách hàng chuyển 

kho 
Sau khi chọn các thông tin lọc, ấn Load sẽ 
hiển thị danh sách 

2 Chọn tất cả hàng hóa  Click √ để chọn tất 
3 Danh sách hàng hóa Click √ để chọn 
4 Chọn kho xuất hàng hóa  
5 Chọn kho nhập hàng hóa  
6 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, 

hoặc có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo 
theo mục (7),(8) 

7 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 
8 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của máy 

chủ 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.6. Quản lý quỹ 

10.6.1. Sổ nhật ký chi ti

- Mục đích: lập sổ nh

- Giao diện: click Qu

- Chức năng: 

ềm CNTT-SALE 

 

t ký chi tiền 

nhật ký chi tiền. 

click Quản lý quỹ chọn Sổ nhật ký chi tiền 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo 
tháng/quý/năm, hoặc có thể tùy chọn 
sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục (2),(3) 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 
máy chủ 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.6.2. Sổ nhật ký thu ti

- Mục đích: lập sổ nh

- Giao diện: click Qu

ềm CNTT-SALE 

t ký thu tiền 

nhật ký thu tiền 

: click Quản lý quỹ, chọn Sổ nhật ký thu tiền 
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- Chức năng: 

 
STT Chức năng Ghi chú 

1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo 
tháng/quý/năm, hoặc có thể tùy chọn 
sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục (2),(3) 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 
máy chủ 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.6.3. Sổ quỹ tiền mặt

- Mục đích: lập sổ qu

- Giao diện: click Qu

- Chức năng: 

ềm CNTT-SALE 

t 

quỹ tiền mặt. 

n: click Quản lý quỹ, chọn Sổ quỹ tiền mặt 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, 
hoặc có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo 
theo mục (2),(3) 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 
máy chủ 

4 Tài khoản tiền  

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.7. Công nợ 

10.7.1. Sổ chi tiết công n

- Mục đích: lập sổ chi ti

- Giao diện: click Công n

ềm CNTT-SALE 

t công nợ 

chi tiết công nợ. 

n: click Công nợ chọn Sổ chi tiết công nợ 
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- Chức năng: 

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, 

hoặc có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo 
theo mục (2),(3) 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 

3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của máy 
chủ 

4 Chọn tài khoản Mặc định: Phải thu khách hàng 
5 Chọn đối tượng  

6 Chỉ hiển thị đối tượng có 
dữ liệu 

Click √ để chọn 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.7.2. Bảng thống kê công n

- Mục đích: tra cứu/ l

- Giao diện: click Công n

- Chức năng: 

ềm CNTT-SALE 

ng kê công nợ theo tài khoản 

u/ lập bảng thống kê công nợ theo tài kho

n: click Công nợ chọn Bảng thống kê công nợ theo tài kho
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theo tài khoản. 

theo tài khoản 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo 
tháng/quý/năm, hoặc có thể tùy 
chọn sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục 
(2),(3) 

2 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần 
nhất 

3 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của 
máy chủ 

4 Chọn tài khoản Mặc định: Phải thu khách hàng 
5 Chọn mã đối tượng Mặc định: NV 
6 Chỉ hiển thị đối tượng có dữ 

liệu 
Click √ để chọn 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.7.3. Sổ chi tiết công n

- Mục đích: tra cứu/ l

Có thể dùng khi k

- Giao diện: click Công n

ềm CNTT-SALE 

t công nợ kết hợp phải thu phải trả 

u/ lập sổ chi tiết công nợ phải thu - phải tr

dùng khi kế toán muốn xem chi tiết, hoặc đối chiế

n: click Công nợ chọn Sổ chi tiết công nợ kết hợp ph
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i trả theo đối tác. 

ếu công nợ. 

p phải thu phải trả 
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- Chức năng: 

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách chi tiết công 

nợ phải thu – phải trả 
Sau khi chọn các thông tin, ấn Load sẽ hiển 
thị danh sách 

2 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, 
hoặc có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo 
theo mục (2),(3) 

3 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 
4 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của máy 

chủ 
5 Chọn đối tác  
6 Chọn tài khoản (TK) 

nợ phải thu 
Mặc định: Phải thu của khách hàng 

7 Chọn tài khoản (TK) 
nợ phải trả 

Mặc định: Phải trả cho người bán 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.7.4. Sổ tổng hợp công n

- Mục đích: tra cứu/

- Giao diện: click Công n

trả 

- Chức năng: 

ềm CNTT-SALE 

p công nợ kết hợp phải thu phải trả 

u/lập sổ tổng hợp công nợ kết hợp phải thu ph

n: click Công nợ chọn sổ tổng hợp công nợ kết hợ
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i thu phải trả. 

ợp phải thu phải 

 



Hướng dẫn sử dụng phần mềm CNTT-SALE 

 

185 
 

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách tổng hợp công nợ 

kết hợp 
Sau khi chọn các thông tin, ấn 
Load sẽ hiển thị danh sách 

2 Chọn tất cả các đối tác Click √ để chọn tất cả 
3 Danh sách các đối tác Click √ để chọn 
4 Chọn tài khoản (TK) nợ phải 

thu 
Mặc định: Phải thu của khách hàng 

5 Chọn tài khoản (TK) nợ phải 
trả 

Mặc định: Phải trả cho người bán 

6 Chọn thời điểm Thời điểm khóa sổ 
7 Chọn hiển thị phải thu Click √ để chọn 
8 Chọn hiển thị phải trả Click √ để chọn 

Chú ý: Hiển thị chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin. 

o Mẫu báo cáo: 
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10.7.5. Bảng đánh giá t

- Mục đích: tra cứu/l

- Giao diện: click Công n

ềm CNTT-SALE 

ng đánh giá tình hình thanh toán 

u/lập bảng đáng giá tình hình thanh toán công n

n: click Công nợ chọn Bảng đánh giá tình hình thanh toán
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ình hình thanh toán công nợ. 

ình hình thanh toán 
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- Chức năng: 

 

STT Chức năng Ghi chú 
1 Danh sách thanh toán 

công nợ 
Sau khi chọn các thông tin, ấn Load sẽ hiển 
thị danh sách 

2 Chọn kỳ báo cáo Lựa chọn báo cáo theo tháng/quý/năm, hoặc 
có thể tùy chọn sẽ chọn kỳ báo cáo theo mục 
(3),(4) 

3 Chọn ngày bắt đầu Mặc định hiển thị ngày khóa sổ gần nhất 
4 Chọn ngày kết thúc Mặc định thời gian theo đồng hồ của máy chủ 
5 Chọn tài khoản (TK) nợ 

phải thu 
Mặc định: Phải thu của khách hàng 

6 Chọn tài khoản (TK) nợ 
phải trả 

Mặc định: Phải trả cho người bán 

7 Điền giới hạn số ngày 
còn lại 

Mặc định: 15 ngày 

8 Chọn hiện với hóa đơn 
bán hàng (buôn) 

Click √ để chọn 

9 Chọn hiện với hóa đơn 
mua hàng 

Click √ để chọn 
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Chú ý: Hiển thị ch

o Mẫu báo cáo:

 

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẦ

Địa chỉ: Số 18, Hoàng Qu

Hotline: 0904.610.857

Website: http://cnttvietnam.vn/phan

Email: info.cnttvietnam@gmail.com

ềm CNTT-SALE 

chữ màu đỏ là bắt buộc phải có thông tin.

u báo cáo: 

 

ẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CNTT VIỆ

18, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nộ

0904.610.857 - 0982.150.801 

http://cnttvietnam.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang 

info.cnttvietnam@gmail.com 
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i có thông tin. 

 

ỆT NAM  

ội 

 

http://cnttvietnam.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang
mailto:info.cnttvietnam@gmail.com
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