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Phần mềm quản lý bán hàng BMS hoạt động trên nền tảng WebBase. Do vậy

người dùng có thể dễ dàng truy cập từ bất kỳ nơi nào có kết nối internet. Chủ

doanh nghiệp  có thể kiểm tra  ngay tức  thời  tình hình hoạt  động của  doanh

nghiệp mà không cần phải mất nhiều thời gian tính toán, kiểm tra. Mọi thông tin

sẽ được hiển thị trong các chức năng thống kê của hệ thống. BMS chạy trực

tuyến trên internet với máy chủ có cấu hình và độ bảo mật cao, bạn không còn

phải lo tới vấn đề máy tính bị nhiễm virus hay bị trục trặc, mất mát dữ liệu, làm

gián đoạn đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

BMS tương thích với hầu hết các thiết bị từ máy tính cá nhân, máy tính xách

tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh... Do vậy bạn sẽ vô cùng thuộc lợi cho

việc giám sát hoạt động của doanh nghiệp khi đi công tác xa. Mọi lúc đều có thể

truy cập vào phần mềm để kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

BMS hỗ trợ việc in mã vạch và quản lý mã vạch sản phẩm, giúp cho việc

quản lý và bán hàng tiện lợi hơn rất nhiều.

Đăng nhập vào hệ thống

Nhập vào trình duyệt web địa chỉ truy cập phần mềm. Địa chỉ này có thể gán

với tên miền của bạn và được tạo thêm 1 địa chỉ cố định do hệ thống mặc định

sinh ra để tiện cho việc truy cập vào phần mềm (dạng xxx.bms.talaweb.com). Ví

dụ phần mềm của bạn được cài đặt tại: pmql.tenwebsite.com, bạn chỉ cần gõ địa

chỉ vào trình duyệt và enter để truy cập. 
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Ở giao diện đăng nhập có chức năng tra cứu bảo hành sản phẩm để khách

hàng có thể tra cứu nhanh tình trạng bảo hành sản phẩm khi đưa sản phẩm đi

bảo hành.

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện chính của phần mềm sẽ được hiển

thị với các mục chính như sau:

− Quản lý kho - Bán hàng: Bao gồm các chức năng quản lý về xuất nhập

kho, xuất kho nội bộ, xuất bán hàng hóa, nhập hàng trả lại, báo cáo tồn

kho, điều chỉnh hàng tồn và các chức năng thống kê liên quan

− Tài chính - Công nợ: Quản lý các giao dịch thu chi, công nợ khách hàng,

công nợ nhà cung cấp, báo cáo lãi lỗ, quản lý tài khoản giao dịch.

− Quản lý bảo hành: Quản lý nhập xuất bảo hành các sản phẩm đã bán

(nhập bảo hành, trả bảo hành, tra cứu phiếu bảo hành)

− Chức năng chung: Chức năng khai báo các thông số hệ thống, quản lý

khách hàng, quản lý nhà cung cấp,  quản lý nhân viên, phân quyền sử

dụng, khai báo khoản thu – chi, khai báo đơn vị tính, khai báo quản lý

chủng loại hàng hóa, khai báo quản lý sản phẩm.
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Để sử dụng phần mềm, việc cần làm đầu tiên là cần khai báo các thông số cho

phần mềm và các dữ liệu cho hệ thống (đây là việc làm bắt buộc đầu tiên khi bắt

đầu sử dụng phần mềm).
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I. Khai báo chức năng chung

1. Thiết lập phần mềm

Chức năng này giúp bạn có thể dễ dàng thay đổi các thiết lập cấu hình cho

phần mềm và cả tiêu đề phía trên phần mềm cũng như logo của phần mềm. 

+ Thiết lập bộ gõ: Là bộ gõ tích hợp sẳn trong phần mềm mà không cần phải

sử dụng bộ gõ cài đặt trên hệ điều hành của máy tính.

+ Tiền tố mã phiếu: Khai báo các tiền tố đứng trước số thứ tự của các phiếu

nhập, xuất, thu, chi, bảo hành …
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+ Thiết lập nâng cao: Thiết lập xuất kho cho phép xuất âm số lượng hoặc

không. Khởi tạo giá trị mặc định của mục thanh toán đơn hàng theo tổng giá trị

đơn hàng hay tổng giá trị đơn hàng cộng với nợ cũ hoặc không thanh toán.

+ Tiêu đề phần mềm: Khai báo dòng tiêu đề phần mềm bằng giao diện soạn

thảo hoặc bằng hình ảnh.

+ Hóa đơn bán hàng: Cho phép khai báo ẩn một số cột và chèn nội dung

footer (cuối phiếu) nhằm bổ sung các thông tin như chú thích hoặc bảo hành ...

2. Quản lý chúng loại sản phẩm

Để thực hiện được việc nhập xuất hàng hóa thì phải khai báo chủng loại sản

phẩm và sản phẩm. Chức năng này cho phép khai báo và quản lý các chủng loại

(nhóm sản phẩm). 

3. Quản lý sản phẩm

Cho phép thêm mới và quản lý các loại sản phẩm. Cần nhập đầy đủ các loại

sản phẩm (bắt buộc) trước khi thực hiện các giao dịch nhập xuất khác.

Khi thêm sản phẩm mới cần lưu ý về giá bán. Cần nhập vào giá bán lẻ và giá

bán buôn, nếu sản phẩm có nhiều đơn vị tính (kg, gam …) thì nhập đầy đủ giá

bán dành cho từng đơn vị tính.
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Thêm sản phẩm mới: Sinh mã vạch tự động, cho phép dùng đầu đọc mã vạch

quét trực tiếp mã vạch trên sản phẩm để lưu trữ vào CSDL mã vạch.

Quản lý in ấn mã vạch: Chức năng in ấn mã vạch cho phép thiết lập các thông

số như tên thương hiệu, địa chỉ, số cột hiển thị, số lượng các sản phẩm cần in mã

vạch để in 1 lần trên các khổ giấy khác nhau. Các thông số thương hiệu, địa chỉ

sẽ được lưu lại và cho phép thay đổi về sau
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4. Tồn đầu kỳ

Chức năng tồn đầu kỳ nhằm giúp bạn có thể nhập các hàng hóa còn dư tồn

đầu kỳ khi bắt đầu một kỳ bán hàng mới. Chức năng này sử dụng khi đã tổng kết

toàn bộ quá trình kinh doanh, xóa hết dữ liệu cũ và bắt đầu kỳ bán hàng mới.
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5. Đơn vị tính

Cho phép khai báo thêm các loại đơn vị tính hoặc sửa/xóa đơn vị tính đã có.

Khi thêm đơn vị tính cần lưu ý nhập chính xác tỷ lệ so sánh với đơn vị cha

(nếu có). Nếu là đơn vị không có quan hệ với các đơn vị khách hoặc là đơn vị

cơ sở thì chọn là đơn vị cơ sở và tỷ lệ là 1. Nếu là đơn vị có quan hệ với đơn vị

khác thì chọn đơn vị cha và tỷ lệ của nó. Ví dụ chọn gam là đơn vị cơ sở thì khai

báo tên đơn vị tính là gam, đơn vị cha là đơn vị cơ sở và tỷ lệ so với đơn vị cha

là 1. Khai báo kg thì tên đơn vị tính là kg, đơn vị cha là gam và tỷ lệ so với đơn

vị cha là 1000.

6. Quản lý kho

Cho phép tạo nhiều kho hàng tại nhiều vị trí khác nhau. Có thể tạo kho chung

hoặc kho nhân viên. Kho chung là kho dùng chung để xuất bán hàng hóa. Kho

nhân viên là dành riêng cho nhân viên (nếu công ty có nhu cầu giao hàng cho

nhân viên tự quản lý)

7. Quản lý khách hàng

Cho phép tạo mới và quản lý khách hàng. Bạn bắt buộc phải tạo khách hàng

trước khi thực hiện phiếu xuất bán hàng. Nếu khách hàng là khách lẻ, để tiện

cho việc quản lý bạn nên tạo một khách hàng là khách lẻ để sau này xuất bán

hàng được thuận tiện và dễ quản lý.
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Thêm khách hàng mới

8. Quản lý nhà cung cấp

Cho phép tạo mới và quản lý các nhà cung cấp (sản phẩm). Bạn cần tạo các

nhà cung cấp này trước khi thực hiện phiếu nhập hàng.

9. Quản lý hãng sản xuất

Cho phép khai báo và quản lý các hãng sản xuất. Bạn cần thực hiện khai báo

này trước khi nhập xuất hàng hóa.

10. Quản lý phòng ban

Cho phép tạo và quản lý các phòng ban (phòng giám đốc, hành chính, kế toán,

bán hàng, kỹ thuật ….). Cần tạo phòng ban trước khi tạo nhân viên.

11. Quản lý nhóm làm việc

Cho phép tạo và quản lý nhóm làm việc, mục đích là để phân quyền sử dụng

cho các nhóm. Cần tạo nhóm làm việc trước khi tạo nhân viên.
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12. Quản lý nhân viên

Cho phép tạo và quản lý nhân viên của công ty. Bạn cần tạo nhân viên và

chọn nhóm làm việc để phân quyền cho nhân viên trên hệ thống.

13. Phân quyền sử dụng

Cho phép phân quyền truy cập các chức năng của hệ thống. Hãy chọn nhóm

cần phân quyền (hoặc chọn user nếu cần phân quyền đến cấp user) và các chức

năng cho phép truy cập và lưu lại.

14. Khai báo khoản Thu/Chi

Cho phép tạo ra các khoản Thu/Chi để dễ kiểm soát các hoạt động thu chi của

doanh nghiệp. Khi tạo các khoản thu chi mới sẽ giúp doanh nghiệp có báo cáo

chi tiết hơn về các loại khoản Thu/Chi mà doanh nghiệp đã thực hiện.
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15. Khai báo Quỹ/Tài khoản

Tạo và quản lý các Quỹ/Tài khoản như tiền mặt, tài khoản ngân hàng, giúp

doanh nghiệp có thể kiểm tra nhanh hơn số tiền dư quỹ trong từng tài khoản

hoặc các khoản thu chi xảy ra trên từng tài khoản này.

16. Xóa dữ liệu

Xóa hết dữ liệu bán hàng hiện tại để bắt đầu một kỳ bán hàng mới (sau khi

xóa dữ liệu cần nhập tồn đầu kỳ hoặc tạo phiếu nhập kho để nhập hàng hóa vào

kho)
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17. Sao lưu, phục hồi dữ liệu

18. Lịch sử truy cập

Lưu lịch sử các lần truy cập gồm các thông tin chi tiết của user, địa chỉ IP,

thời gian và agent của trình duyệt nhằm tra cứu lại thông tin truy cập.

19. Lịch sử hệ thống

Lưu lịch sử các tương tác hệ thống giúp quản trị có thể giám sát các hoạt động

của người dùng. Thông tin lưu trữ bao gồm các hành động, tên người dùng, địa

chỉ ip truy cập, agent trình duyệt.
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20. Đổi mật khẩu

Chức năng dùng để thay đổi mật khẩu truy cập hệ thống của người dùng

II. Quản lý kho - Bán hàng

1. Nhập hàng

Chức năng nhập hàng để nhập hàng hóa vào kho trước khi xuất bán. Để thực

hiện được chức năng nhập hàng bạn cần nhập đầy đủ các thông tin về sản phẩm,

thông tin nhân viên, nhà cung cấp, kho hàng.
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Bấm vào nút lệnh […] ở mục sản phẩm để chọn sản phẩm cần nhập. Bấm vào

nút lệnh [ >> ] ở mục Serials nếu cần nhập sê ri sản phẩm (có thể nhập đơn hoặc

nhập theo dải seri). Chọn nút lệnh [+] để thêm các dòng sản phẩm và [ - ] để xóa

bỏ 1 dòng sản phẩm.

Nếu có đầu đọc mã vạch, đưa con trỏ chuột vào ô đọc mã vạch và dùng đầu

đọc mã vạch đọc mã vạch trên sản phẩm. Phần mềm quét mã vạch mà nhập tự

động sản phẩm vào danh sách hàng nhập.

2. Xuất kho bán hàng

Chức năng xuất kho bán hàng sử dụng để xuất hàng bán lẻ hoặc bán cho đại

lý. Để thực hiện được chức này cần đã tồn tại sản phẩm tồn kho (nếu chưa có

hãy lập phiếu nhập kho hoặc khai báo tồn kho đầu kỳ nếu mới xóa dữ liệu và lập

kỳ bán hàng mới).

Lưu ý: khi chọn giá bán là hình thức là giá đại lý hay giá bán lẻ, hãy chọn lựa

chọn này trước khi bấm chọn sản phẩm cần bán.

Bấm vào nút lệnh […] ở mục sản phẩm để chọn sản phẩm cần bán. Bấm vào

nút lệnh [ >> ] ở mục Serials để nhập serial sản phẩm cần bán (có thể nhập đơn

Phòng đào tạo nghiệp vụ khách hàng công ty EDA Trang 16



Hệ thống quản lý bán hàng – Business Management System

hoặc nhập theo dải seri). Chọn nút lệnh [+] để thêm các dòng sản phẩm và [ - ]

để xóa bỏ 1 dòng sản phẩm.

Sau khi thực hiện xuất bán, phiếu bán hàng sẽ tự động thống kê nợ cũ, tổng

tiền thanh toán, số tiền thanh toán và công nợ còn lại.

Nếu có đầu đọc mã vạch, đưa con trỏ chuột vào ô đọc mã vạch và dùng đầu

đọc mã vạch đọc mã vạch trên sản phẩm. Phần mềm quét mã vạch mà nhập tự

động sản phẩm vào danh sách hàng xuất bán.

Phần mềm cho phép lưu phiếu bán hàng ở dạng bản nháp (chưa xuất hàng

thực sự) nhằm hỗ trợ người bán lập trước phiếu bán hàng.

Chức năng in phiếu bán hàng in chi tiết các khoản nợ cũ, nợ mới, thanh toán,

tổng công nợ còn lại. Đồng thời cho phép in dạng hóa đơn nhỏ để sử dụng cho

các máy in hóa đơn siêu thị mini (loại nhỏ).
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3. Xuất kho nhân viên

Chức năng này sử dụng khi doanh nghiệp giao hàng cho nhân viên tự quản lý

và xuất bán.

Tương tự như chức năng xuất bán hàng, tuy nhiên chức năng này chỉ xuất

hàng từ kho chính sang kho nhân viên. Để xuất bán hàng hóa, nhân viên bán

hàng sẽ đăng nhập vào phần mềm và lập phiếu bán hàng tương tự như ở trên

(chọn kho là kho của nhân viên).

4. Nhập trả lại

Chức năng nhập trả lại sử dụng khi khách hàng mua hàng xong trả lại hàng,

hoặc nhân viên trả lại hàng sau khi đã xuất kho cho nhân viên.

Khi thực hiện chức năng này hệ thống sẽ tự động tính toán và đối soát.

5. Tách sản phẩm bán lẻ

Chứa năng này cho phép tách các sản phẩm có nhiều đơn vị tính thành các

đơn vị nhỏ hơn để bán lẻ

Chọn sản phẩm cần tách và đánh dấu vào các đơn vị bán lẻ cho phép bán và

bấm vào Thực hiện tách để thực hiện.
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6. Tra cứu serial

Cho phép tra cứu lịch sử hàng hóa theo serial. Hệ thống sẽ tìm kiếm và liệt kê

toàn bộ “dấu vết” hàng hóa từ khi nhập kho tới khi xuất bán cho khách hàng và

kể cả khi nhận bảo hành.

7. Điều chỉnh hàng tồn

Khi nhập xuất hàng hóa có thể xảy ra việc sai lệch giữa dữ liệu thực tế và dữ

liệu lý thuyết do mất mát hoặc nhầm lẫn. Chức năng điều chỉnh hàng tồn cho

phép điều chỉnh lại lượng hàng hóa còn tồn kho theo đúng như số liệu thật đã

thống kê.

8. Thống kê bán hàng

Cho phép thống kê chi tiết cả các hàng hóa đã xuất bán theo thời gian, chủng

loại sản phẩm, kho hàng, người bán. Kiểu thống kê hỗ trợ xem theo phiếu xuất,

xem theo chủng loại hàng hóa và xem theo người xuất bán.

Cho phép xuất dữ liệu ra file excel để tiện cho công việc thống kê, tính toán

ngoài phần mềm.

Có chức năng lọc xem khách lẻ, các phiếu bán hàng nháp
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Hiển thị theo phiếu xuất

Hiển thị theo chủng loại:

Hiển thị theo người bán:
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9. Thống kê xuất  kho nhân viên

Cho phép thống kê chi tiết cả các hàng hóa đã xuất kho cho nhân viên theo

thời gian, chủng loại sản phẩm, kho hàng, người xuất. Kiểu thống kê hỗ trợ xem

theo phiếu xuất, xem theo chủng loại hàng hóa và xem theo người xuất (chức

năng xem tương tự như thống kê bán hàng).

Cho phép xuất dữ liệu ra file excel để tiện cho công việc thống kê, tính toán

ngoài phần mềm.

10. Thống kê nhập hàng

Cho phép thống kê chi tiết cả các hàng hóa đã nhập theo thời gian, chủng loại

sản phẩm, kho hàng, nhà cung cấp. Kiểu thống kê hỗ trợ xem theo phiếu xuất,

xem theo chủng loại hàng hóa và xem theo nhà cung cấp.

Cho phép xuất dữ liệu ra file excel để tiện cho công việc thống kê, tính toán

ngoài phần mềm.
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11. Thống kê hàng tồn kho

Cho phép thống kê chính xác số lượng hàng tồn kho tại bất kỳ thời điểm nào.

Chức năng thống kê tồn kho còn tính toán ra số tiền tổng cộng của lượng hàng

tồn, đơn giá trung bình của hàng tồn.

Cho phép xuất dữ liệu ra file excel để tiện cho công việc thống kê, tính toán

ngoài phần mềm.

12. Thống kê hàng nhập trả lại

Chức năng này có chức năng liệt kê theo thời gian, chủng loại, người xuất bán

các hàng hóa nhập trả lại từ người mua hoặc nhân viên.

Cho phép xuất dữ liệu ra file excel để tiện cho công việc thống kê, tính toán

ngoài phần mềm.
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13. Xuất kho nội bộ

Chức năng xuất kho nội bộ cho phép xuất hàng hóa giữa các kho để luân

chuyển kho, sắp xếp lại kho …

14. Thống kê xuất kho nội bộ

Cho phép thống kê các lần xuất kho nội bộ theo phiếu, theo chủng loại, theo

kho hàng chuyển. 

Cho phép xuất dữ liệu ra file excel để tiện cho công việc thống kê, tính toán

ngoài phần mềm.
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III. Quản lý bảo hành

1. Khai báo bộ phận xử lý

Khai báo các bộ phận liên quan đến việc xử lý bảo hành - dịch vụ

2. Nhập bảo hành

Lập phiếu nhận bảo hành. Phiếu nhập bảo hành chỉ được phép chọn sản phẩm

đã xuất bán từ hệ thống (chỉ hàng hóa được xuất bán từ hệ thống mới hiển thị

trong danh sách để lựa chọn) hoặc nhận bảo hành - dịch vụ đối với khách hàng

không mua hàng trên hệ thống (nhập dữ liệu trực tiếp).
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3. Xử lý bảo hành - dịch vụ

Chức năng xử lý bảo hành - dịch vụ cho phép tìm nhanh các phiếu cần xử lý

Sau khi tìm được phiếu xử lý thì bộ phận xử lý có thể xử lý tình trạng phiếu

bảo hành - dịch vụ như ở dưới đây:

4. Trả bảo hành

Khi sản phẩm nhận bảo hành - dịch vụ đã bật trạng thái sẳn sàng trả hoặc tiến

hành tra cứu sản phẩm bảo hành - dịch vụ, phiếu nhận bảo hành sẽ xuất hiện.

Chỉ cần bấm vào trả bảo hành để thực hiện trả bảo hành cho khách.
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5. Quản lý phiếu bảo hành

Chức năng quản lý phiếu bảo hành cho phép tra cứu phiếu bảo hành theo thời

gian, số phiếu để có thểm sửa hoặc xóa phiếu bảo hành nếu cần thiết.

IV. Tài chính - công nợ

1. Lập phiếu thu

Phiếu thu có thể cho phép thu công nợ khách hàng (hệ thống sẽ tự động khấu

trừ), thu vay vốn, thu khác (các khoản thu do người dùng tự định nghĩa)
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2. Lập phiếu chi

Lập phiếu chi cho phép chi trả công nợ cho nhà cung cấp (hệ thống sẽ tự động

khấu trừ công nợ), trả lãi vay vốn, trả lương, các khoản chi khác (do người dùng

tự định nghĩa)

3. Quản lý Thu/Chi

Cho phép thống kê, quản lý toàn bộ các khoản thu chi theo thời gian, Quỹ/Tài

khoản, người Thu/Chi, các khoản thu chi. Cho phép xem, sửa, xóa các phiếu

Thu/Chi.

Báo cáo Thu/Chi tổng hợp đầy đủ các khoản thu chi trong kỳ (khoảng thời

gian tra cứu), ngoài ra thống kê tổng hợp các khoản thu chi trong và ngoài kỳ

giúp người sử dụng có được số liệu tổng hợp nhất.
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Báo cáo Thu/Chi ngoài việc hiển thị theo phiếu Thu/Chi còn hỗ trợ hiển thị

theo  khoản  Thu/Chi  giúp  người  dùng  dễ  dàng  kiểm  soát  được  các  khoản

Thu/Chi cụ thể

Cho phép xuất ra file excel để tiện cho việc tổng hợp, tính toán khác ngoài

phần mềm.

4. Tổng hợp công nợ

Cho phép tổng hợp tất cả các công nợ của khách hàng, công nợ đối với nhà

cung cấp, công nợ nhân viên đến thời điểm hiện tại.

Công nợ khách hàng:

Công nợ nhà cung cấp:
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Công nợ nhân viên: Công nợ nhân viên xuất hiện khi nhân viên xuất bán hàng

từ kho hàng nhân viên và nhận tiền vào Quỹ/Tài khoản của nhân viên đó.

5. Báo cáo lãi lỗ

Cho phép lập báo cáo lãi lỗ theo thời gian (tháng, năm). Hỗ trợ hiển thị dạng

ngắn gọn và hiển thị chi tiết các sản phẩm.

Hiển thị chi tiết sản phẩm:
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6. Công nợ khách hàng

Chọn khách hàng cần xem và khoảng thời gian thống kê để xem chi tiết các

giao dịch của khách hàng. Hệ thống sẽ tự động liệt kê và tính toán các khoản

công nợ tổng hợp từ lịch sử mua hàng và lịch sử thanh toán của khách hàng.

7. Công nợ nhà cung cấp

Cho phép liệt kê chi tiết tất cả lịch sử nhập hàng và thanh toán theo thời gian
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8. Công nợ nhân viên

Cho phép liệt kê tất cả các giao dịch xuất kho cho nhân viên và lịch sử thanh

toán theo thời gian.
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9. Chuyển Quỹ/Tài khoản

Cho phép chuyển tiền giữa các tài khoản với nhau. Ví dụ như khi quỹ tiền mặt

đã nhiều, có thể thực hiện chuyển vào tài khoản ngân hàng để cất giữ.

10. Quản lý Quỹ/Tài khoản

Chức năng này cho phép quản lý các giao dịch chuyển quỹ tài khoản. Giúp

người dùng tra cứu theo thời gian, tài khoản chuyển, tài khoản nhận, người thực

hiện. Cho phép sửa xóa nếu cần thay đổi.

Trên đây là các chức năng của hệ thống quản lý bán hàng BMS, để được hỗ

trợ chi tiết, vui lòng liên hệ với phòng đào tạo nghiệp vụ khách hàng của công ty

EDA.

Công ty CP khai thác PT và ứng dụng công nghệ mới Trường Sinh

Địa chỉ: Số 03 Tây Sơn, Phú Sơn, TP. Thanh Hóa

Website: http://eda.vn - www.divivu.com - www.xdata.vn - www.xspace.vn 

Email: support@eda.vn – Tel: 0373 948 886
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