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I. Thiết lập cơ bản 

1. Thông tin cửa hàng 

- Để cập nhật thông tin cửa hàng, tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập, chọn Thiết lập cửa 

hàng. 

 

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết lập cửa hàng như sau: 

 

o Địa chỉ truy cập: tên truy cập của cửa hàng, không thể thay đổi tên truy cập này. Nếu có nhu cầu 

muốn đổi tên truy cập, có thể liên lạc với bộ phận kỹ thuật của KiotViet bằng cách gọi lên tổng 

đài (miễn cước) 1800 6162. 

o Hạn sử dụng: Thời hạn mà gian hàng được phép hoạt động, như đã thống nhất trong hợp đồng. 

o Tên cửa hàng: Có thể thay đổi tên cửa hàng để hiển thị phù hợp trong các mẫu in. 

o Địa chỉ: Bạn cần nhập đầy đủ thông tin Địa chỉ, Khu vực, Phường/Xã của cửa hàng để sử dụng tốt các 

tính năng như mẫu in, Giao hàng… 
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o Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ hiển thị. Hiện tại KiotViet hỗ trợ hiển thị 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và 

tiếng Anh. 

o Logo:  

 Kích vào chọn ảnh lựa chọn logo của cửa hàng để hiển thị trong hóa đơn bán hàng. 

 Sau khi đã chọn logo như hình trên và điền đầy đủ thông tin bạn kích vào Lưu. 

2. Thiết lập tính năng 

Hệ thống ngầm định hiển thị những chức năng thiết yếu nhất của hệ thống để đáp ứng yêu cầu quản lý 

cơ bản của người. Tuy nhiên, với những cửa hàng đòi hỏi nhiều việc quản lý phức tạp hoặc khi cách 

quản lý cửa hàng thay đổi, chỉ việc thay đổi lại các tùy chọn để đáp ứng nhu cầu quản lý. 

Để vào phần thiết lập tính năng: 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập, chọn Thiết lập cửa hàng 

 

- Sau đó kích vào Thiết lập tính năng, hệ thống sẽ hiển thị những cài đặt để lựa chọn: 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  11 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Tùy vào nhu cầu sử dụng, sẽ đặt các thiết lập ban đầu cho hợp lý. Khi muốn bật/ tắt tính năng nào, 

tích chọn/ bỏ chọn tính năng đó và kích Lưu để hoàn tất. Chi tiết nội dung của từng mục trong phần 

thiết lập tính năng như sau: 

2.1. Giá vốn trung bình 

Giá vốn được tính theo phương pháp Tính trung bình từ các lần nhập hàng 

- Chọn “Giá vốn trung bình”: Tính lỗ lãi theo phương pháp giá vốn trung bình. 

- Không chọn “Giá vốn trung bình”: Tính lỗ lãi theo phương pháp giá vốn cố định. 

2.2. Sản phẩm có thuộc tính 

Cho phép thiết lập thuộc tính cho sản phẩm 

- Chọn “Sản phẩm nhiều thuộc tính”: Hệ thống cho phép quản lý các thuộc tính của sản phẩm. 

o Trong phần Danh mục > Hàng hóa: có thêm phần quản lý thuộc tính. 

 Màn hình thêm mới, cập nhật hàng hóa: 
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 Tìm kiếm hàng hóa theo thuộc tính: 

 

o Trong màn hình Bán hàng: có tìm kiếm theo thuộc tính. 

o Trong màn hình báo cáo: có thống kê theo thuộc tính. 

- Không chọn “Sản phẩm nhiều thuộc tính”: Hệ thống không quản lý thuộc tính của các sản phẩm. 

2.3. Sản phẩm có đơn vị tính 

Cho phép thiết lập đơn vị tính cho sản phẩm 

- Chọn “Sản phẩm nhiều đơn vị”: Hệ thống cho phép quản lý đơn vị của hàng hóa. 
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o Trong phần Danh mục  Hàng hóa có thêm phần quản lý đơn vị. 

 

- Không chọn “Sản phẩm nhiều đơn vị”: Hệ thống không quản lý đơn vị. 

2.4. Quản lý tồn kho theo mã máy (Serial/IMEI) 

- Chọn "Quản lý tồn kho theo mã máy (Serial/IMEI)": Hệ thống sẽ quản lý tồn kho theo số 

Serial/IMEI của sản phẩm hàng hóa. 

o Trong phần Danh mục  Hàng hóa có thêm tích chọn Quản lý theo Serial/IMEI 
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o Trong phần Giao dịch  Nhập hàng có thêm phần nhập số Serial/ IMEI. 

- Không chọn "Quản lý tồn kho theo mã máy (Serial/IMEI)": Hệ thống sẽ quản lý tồn kho theo số 

lượng sản phẩm hàng hóa nhập vào. 

2.5. Tính năng sản xuất hàng hóa 

- Chọn "Tính năng sản xuất hàng hóa": Cho phép thiết lập nguyên liệu thành phần cho hàng hóa, 

có thể sản xuất mặt hàng thông qua tính năng Quản lý sản xuất. 

o Trong phần Hàng hóa có thêm mục Sản xuất 

 

- Không chọn "Tính năng sản xuất hàng hóa": Không sử dụng tính năng sản xuất hàng hóa. 
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2.6. Tính năng giao hàng 

Tính năng này giúp người sử dụng quản lý các trạng thái giao dịch giao hàng, các khoản phí giao 

hàng, khoản cần thu hộ với từng đối tác giao hàng 

- Chọn "Tính năng giao hàng": Người sử dụng quản lý các trạng thái giao dịch giao hàng, các khoản 

phí giao hàng, khoản cần thu hộ với từng đối tác giao hàng. 

 

- Không chọn "Tính năng giao hàng": Khi cửa hàng của bạn không có các giao dịch cần chuyển 

giao hàng hóa. 

2.7. Sử dụng cân điện tử 

Sử dụng cân điện tử hỗ trợ bán hàng 

- Chọn "Sử dụng cân điện tử": Khi bán hàng, bạn có thể tích hợp việc tính tiền sản phẩm bằng cân 

điện tử với các mặt hàng hoa quả, thủy, hải sản…. 

o Tại màn hình bán hàng có tùy chọn sử dụng cân điện tử 

 

- Không chọn "Sử dụng cân điện tử": Hệ thống sẽ không hiển thị thanh toán bằng cân điện tử. 

2.8. Cho phép đặt hàng 

- Chọn “Cho phép đặt hàng”: Hệ thống hỗ trợ việc ghi nhận thông tin đặt hàng của khách hàng. 

Với mỗi lần giao hàng tương ứng với một lần tạo hóa đơn. Khi đó hệ thống quản lý riêng rẽ việc 

đặt hàng và tạo hóa đơn trong màn hình Bán hàng, danh sách giao dịch. 
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- Không chọn “Cho phép đặt hàng”: Hệ thống không hỗ trợ việc đặt hàng mà bán hàng trực tiếp 

luôn cho khách hàng. 

2.9. Cho phép đặt hàng khi hết tồn kho 

- Chọn “Cho phép đặt hàng khi hết tồn kho”: Khi hết tồn kho, hệ thống vẫn cho phép đặt hàng như 

bình thường. 

- Không chọn “Cho phép đặt hàng khi hết tồn kho”: Nếu không chọn tính năng này, số lượng Đặt 

hàng không được vượt quá Tồn kho trừ lượng Đặt hàng trước đó của sản phẩm. 

2.10. Bán hàng, Chuyển hàng, Trả hàng khi hết tồn kho 

- Chọn “Bán hàng, Chuyển hàng, Trả hàng khi hết tồn kho”: Khi hết tồn kho vẫn cho phép bán 

hàng, chuyển hàng, trả hàng, hệ thống sẽ ghi nhận giá trị tồn kho âm. Lưu ý khi đó, việc tính lãi 

lỗ và giá vốn sẽ không được ghi nhận. Sau khi tạo phiếu nhập hàng cho những mặt hàng này, bạn 

chỉ cần chỉnh lại thời gian về phía trước những hóa đơn bán hàng, việc tính lãi lỗ và giá vốn sẽ 

cập nhật lại cho chính xác. 

- Không chọn “Bán hàng, Chuyển hàng, Trả hàng khi hết tồn kho”: Không cho phép ghi nhận giá 

trị tồn kho âm. 

2.11. Tính năng thu khác khi bán hàng 

- Chọn "Tính năng thu khác khi bán hàng": Cho phép tạo và quản lý các khoản thu khác khi bán 

hàng như: phí giao hàng, phí dịch vụ, VAT... phí thu khác được tính bằng số tiền VNĐ hoặc % 

giá trị đơn hàng. 

- Màn hình bán hàng sẽ hiện thêm thông tin Thu khác 

 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  17 | 527              Last update: 27/07/2018 

2.12. Bán hàng, Chuyển hàng khi sản phẩm đã được Đặt hàng 

- Chọn "Bán hàng, Chuyển hàng khi sản phẩm đã được Đặt hàng": Mặc định hệ thống tự bật tính 

năng này, khi Bán hàng hoặc Chuyển hàng hệ thống sẽ kiểm tra nếu số lượng cần Bán hoặc 

Chuyển vượt quá Tồn kho trừ Đặt hàng của sản phẩm thì vẫn cho phép thực hiện giao dịch. 

- Không chọn "Bán hàng, Chuyển hàng khi sản phẩm đã được Đặt hàng": Nếu bỏ tùy chọn này thì 

khi Bán hàng hoặc Chuyển hàng hệ thống sẽ kiểm tra nếu số lượng cần Bán hoặc Chuyển vượt 

quá Tồn kho trừ Đặt hàng của sản phẩm thì sẽ không cho phép thực hiện giao dịch. 

2.13. Không cho phép thay đổi thời gian bán hàng 

 

- Chọn "Không cho phép thay đổi thời gian bán hàng": Mặc định hệ thống đã tích chọn và không 

cho phép thay đổi thời gian cho các giao dịch đặt hàng, hóa đơn, trả hàng, đổi trả hàng. 

- Không chọn "Không cho phép thay đổi thời gian bán hàng": Khi bạn muốn cho phép nhân viên 

thay đổi thời gian cho các giao dịch đặt hàng, hóa đơn, trả hàng, đổi trả hàng. 
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2.14. Hiển thị tổng số lượng hàng hóa trên chứng từ 

- Chọn "Hiển thị tổng số lượng hàng hóa trên chứng từ": Mặc định hệ thống đã tích chọn tính năng 

này và hiển thị tổng số lượng hàng hóa trên các màn hình giao dịch và bán hàng. 

 

- Không chọn "Hiển thị tổng số lượng hàng hóa trên chứng từ": Khi bạn muốn tối giản hóa báo 

cáo, hóa đơn bán hàng bằng cách không cho hiển thị dòng tổng số lượng hàng hóa trên màn hình. 

2.15. Không cho phép in báo giá khi bán hàng 

- Chọn "Không cho phép in báo giá khi bán hàng": Không hiển thị nút In trên màn hình Bán hàng. 

Chỉ cho phép in khi phiếu đặt hàng, hóa đơn, trả hàng được lưu vào hệ thống. 

- Không chọn "Không cho phép in báo giá khi bán hàng": Hiển thị nút In trên màn hình Bán hàng. 
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2.16. Tính năng tích điểm 

- Chọn "Tính năng tích điểm": Mặc định hệ thống không chọn tính năng này. Chọn tính năng này 

khi bạn muốn tích điểm thưởng cho khách hàng khi mua hàng, quy đổi điểm thưởng để thanh toán 

đơn hàng hoặc sử dụng điểm thưởng để chia nhóm khách hàng. Lưu ý cần kích vào link Chi tiết 

để cập nhật đầy đủ các thông số bắt buộc để bắt đầu tính năng Tích điểm. 

- Không chọn "Tính năng tích điểm": Khi cửa hàng của bạn không muốn áp dụng chương trình Tích 

điểm. 

- Xem thêm chi tiết tính năng tích điểm 

2.17. Tính năng gửi SMS – Email – Tin nhắn Zalo  

- Chọn "Tính năng gửi SMS - Emai – Tin nhắn Zalo ": Mặc định hệ thống tắt tính năng này, tích 

chọn để thiết lập tính năng gửi SMS – Email – Tin nhắn Zalo  cho khách hàng. 

- Không chọn "Tính năng gửi SMS – Emai - Tin nhắn Zalo ": Khi bạn không có nhu cầu gửi SMS 

– Email - Tin nhắn Zalo cho khách hàng. 

- Xem thêm chi tiết tính năng gửi SMS - Email – Tin nhắn Zalo 

https://www.kiotviet.vn/huong-dan-su-dung-kiotviet/tich-diem/huong-dan-su-dung-tinh-nang-tich-diem/
https://www.kiotviet.vn/huong-dan-su-dung-kiotviet/gui-sms-email-cho-khach-hang/huong-dan-gui-email-cho-khach-hang/
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2.18. Giới hạn thời gian trả hàng 

- Chọn "Giới hạn thời gian trả hàng": Mặc định hệ thống không tích chọn tính năng này. Bật tính 

năng để cho phép thiết lập sau bao nhiêu ngày thì không được phép trả hàng. 

- Không chọn "Giới hạn thời gian trả hàng": Khi bạn không giới hạn thời gian trả hàng, khách hàng 

có thể trả lại sau bao nhiêu ngày mua hàng cũng được. 

2.19. Tính năng khóa sổ 

- Chọn "Tính năng khóa sổ": Khi bạn không cho phép thay đổi thông tin và thời gian của những 

giao dịch có thời gian trước ngày khóa sổ (trừ các giao dịch đặt hàng). 

- Không chọn "Tính năng khóa sổ": Khi bạn cho phép thay đổi thông tin và thời gian của những 

giao dịch có thời gian trước ngày khóa sổ (trừ các giao dịch đặt hàng). 

- Xem thêm chi tiết tính năng khóa sổ 

2.20. Quản lý khách hàng theo chi nhánh 

- Chọn “Quản lý khách hàng theo chi nhánh”: Cửa hàng sẽ quản lý danh sách, thông tin cá nhân, 

công nợ, điểm ... của khách hàng theo từng chi nhánh. 

- Không chọn “Quản lý khách hàng theo chi nhánh”:  Nếu tắt tính năng này thì khách hàng (danh 

sách khách hàng, công nợ, điểm) sẽ được quản lý chung trên toàn hệ thống. 

- Xem thêm chi tiết quản lý khách hàng theo chi nhánh 

2.21. Sử dụng tính năng khuyến mại 

- Chọn “Sử dụng tính năng khuyến mại”: Mặc định hệ thống tắt tính năng này. Tích chọn để cho 

phép sử dụng các chương trình khuyến mại như mua hàng tặng hàng, giảm giá hóa đơn… 

- Không chọn “Sử dụng tính năng khuyến mại”: Mặc định hệ thống không tích chọn tính năng này 

đồng nghĩa với cửa hàng không áp dụng các chương trình khuyến mại. 

2.22. Tích hợp bán hàng qua các kênh mạng xã hội 

- Chọn “Tích hợp bán hàng qua các kênh mạng xã hội”. Mặc định hệ thống tắt tính năng này, tích 

chọn để thiết lập tính năng bán hàng qua các kênh mạng xã hội. 

- Không chọn “Tích hợp bán hàng qua các kênh mạng sẽ hội” khi bạn không có nhu cầu bán hàng 

qua cá kênh mạng xã hội  

2.23. Hỗ trợ các khoản chi phí nhập hàng 

- Chọn “Hỗ trợ các khoản chi phí nhập hàng”: Cho phép tạo và quản lý các khoản chi phí khi nhập 

hàng như: phí dịch vụ, thuế hải quan… được tính bằng số tiền VNĐ hoặc % giá trị phiếu nhập 

- Không chọn “Hỗ trợ các khoản chi phí nhập hàng”: Khi bạn không muốn quản lý các khoản chi 

phí phát sinh khi nhập hàng. 

II. Quản lý mẫu in 

1. Quản lý mẫu in 

- Để thiết lập mẫu in, tại màn hình Quản lý, kích Thiết lập, kích menu Quản lý mẫu in. 

https://www.kiotviet.vn/huong-dan-su-dung-kiotviet/thiet-lap/tinh-nang-khoa-so/
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- Tại màn hình Quản lý mẫu in có các thông tin sau: 

o Đặt hàng: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch đặt hàng. 

o Hóa đơn: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch bán hàng và thanh toán. 

o Trả hàng: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch trả hàng cho khách 

o Đổi trả hàng: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch đổi trả hàng 

o Nhập hàng: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch nhập hàng với đối tác 

o Trả hàng nhập: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch trả hàng đã nhập cho nhà cung 

cấp 

o Chuyển hàng: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch chuyển hàng từ chi nhánh này sang 

chi nhánh khác 

o Phiếu thu: Mẫu in được sử dụng để in thông tin khi tạo phiếu thu 

o Phiếu chi: Mẫu in được sử dụng để in thông tin khi tạo phiếu chi  

 

- Tại màn hình Quản lý mẫu in, chọn Giao dịch cần xem danh sách mẫu in và kích chọn Mẫu in để 

xem danh sách các mẫu in hỗ trợ cho giao dịch này. Ví dụ: Giao dịch Hóa đơn. 
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1.1. Thêm mới mẫu in 

Với các giao dịch Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng, Đổi trả hàng, hệ thống hỗ trợ tạo tối đa 3 mẫu in. Giao 

dịch còn lại là Nhập hàng, Trả hàng nhập, Chuyển hàng, Phiếu thu, Phiếu chi: hệ thống chỉ hỗ trợ 1 

mẫu in. 

- Tại màn hình Quản lý mẫu in, chọn giao dịch cần thêm mẫu in. Ví dụ: Giao dịch Hóa đơn. 

- Kích biểu tượng  để thêm mới mẫu in. 

 

- Sau khi hệ thống hiển thị màn hình Thêm mẫu in hóa đơn, nhập thông tin Tên mẫu in (1), lựa chọn 

Mẫu in gợi ý (A4 hoặc K80) (2) và nội dung cho mẫu in mới (3) 
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- Chọn Lưu để hoàn tất. 

- Thao tác Thêm mẫu in hoàn tất khi hệ thống hiển thị thông báo thành công. 

- Hệ thống hỗ trợ hiển thị danh sách các token lấy dữ liệu, để xem danh sách, bạn kích vào biểu tượng 
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1.2. Sửa mẫu in 

- Tại màn hình Quản lý mẫu in, chọn giao dịch cần sửa mẫu in. Ví dụ: Giao dịch Hóa đơn 

- Chọn mẫu in và kích biểu tượng  để sửa mẫu in. 

 

- Hệ thống hiển thị màn hình Sửa mẫu in hóa đơn, bạn sửa các thông tin trên mẫu in bao gồm: 

Tên mẫu in (1), Mẫu in gợi ý (A4 hoặc K80) (2), nội dung mẫu in (3) 
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- Chọn Lưu để hoàn tất. 

- Sau khi hệ thống hiển thị màn hình xác nhận Lưu mẫu in, chọn Có. 

- Thao tác Sửa mẫu in hoàn tất khi hệ thống hiển thị thông báo thành công. 

1.3. Xóa mẫu in 

- Tại màn hình Quản lý mẫu in, Chọn giao dịch cần xóa mẫu in. Ví dụ: Giao dịch Hóa đơn. 

- Chọn mẫu in cần xóa và Kích biểu tượng  để xóa mẫu in. 
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- Hệ thống hiển thị màn hình Sửa mẫu in hóa đơn, bạn chọn Xóa để xóa mẫu in. 

 

- Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận Xóa mẫu in, chọn Đồng ý. 

- Thao tác Xóa mẫu in hoàn tất khi hệ thống hiển thị thông báo thành công. 

2. Sử dụng mẫu in 

2.1. Màn hình Bán hàng 

- Với các giao dịch Hóa đơn, Đặt hàng, Trả hàng, Đổi trả hàng có thiết lập nhiều mẫu in, lựa chọn 

mẫu in phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

- Tại màn hình Bán hàng, kích vào biểu tượng  và chọn mẫu in. Sau đó chọn Xong để hoàn 

tất. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  27 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Lưu ý: Khi chọn mẫu in có ký hiệu nào thì biểu tượng in cũng hiển thị kí hiệu tương ứng để người 

dùng dễ dàng nhận biết (kí hiệu A, B hoặc C) 

2.2. Màn hình Quản lý 

- Với các giao dịch Nhập hàng, Trả hàng nhập, Chuyển hàng, Phiếu thu, Phiếu chi, khi thực hiện in 

lại, bạn kích vào nút In trên từng giao dịch. 

- Với các giao dịch Hóa đơn, Đặt hàng, Trả hàng, Đổi trả hàng có thiết lập nhiều mẫu in, khi thực 

hiện in lại một giao dịch, hệ thống hỗ trợ có thể tùy chọn mẫu in tương ứng của giao dịch đó. 

o In một giao dịch 

 Trên thông tin chi tiết của đơn hàng, chọn In. Ví dụ hóa đơn 
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 Hệ thống hiển thị màn hình Chọn mẫu in hóa đơn/đặt hàng/trả hàng. Tại đây, lựa chọn mẫu 

in và chọn In. 

 

o In nhiều giao dịch: chỉ áp dụng với Đặt hàng và Hóa đơn 

 Bạn tích chọn các giao dịch cần in (1)  kích Thao tác (2)  chọn In (3) 
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 Hệ thống hiển thị màn hình Chọn mẫu in hóa đơn/đặt hàng. Tại đây lựa chọn mẫu in và 

chọn In. 

 

III. Quản lý người dùng 

- Tại màn hình Quản lý, vào menu Thiết lập, chọn Quản lý người dùng 

 

- Màn hình Quản lý người dùng hiện ra như sau: 
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1. Quản lý người dùng 

1.1. Thêm mới người dùng 

- Tại màn hình Quản lý người dùng, kích vào nút + Người dùng 

 

- Màn hình Thêm người dùng hiện ra như sau: 
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- Thực hiện nhập các thông tin của người dùng mới: 

o Tên người dùng: Tên người sử dụng tài khoản. 

o Tên đăng nhập: Tên sử dụng để đăng nhập vào hệ thống. 

o Mật khẩu/ Nhập lại mật khẩu 

o Điện thoại 

o Vai trò: là bộ quy định các quyền mặc định của người dùng. KiotViet hỗ trợ sẵn 3 vai trò 

mặc định: Quản trị chi nhánh, Nhân viên kho và Nhân viên thu ngân. Tuy nhiên, có thể tự thiết 

lập danh sách vai trò người dùng theo đúng nhu cầu quản lý và mô hình hoạt động kinh doanh 

của cửa hàng. 

o Chi nhánh: Lựa chọn chi nhánh để phân quyền cho tài khoản. 

o Thêm thông tin: Phần thông tin không bắt buộc nhập, bao gồm: email, địa chỉ, ngày sinh và ngôn 

ngữ sử dụng 

- Sau khi hoàn tất thông tin người dùng, kích Lưu để hoàn thành thao tác thêm người dùng mới. 
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1.2. Cập nhật thông tin người dùng 

Nếu tài khoản có quyền quản lý người dùng, để cập nhật thông tin người dùng, thực hiện như sau: 

- Tại màn hình Quản lý người dùng, tìm kiếm và chọn người dùng muốn cập nhật thông tin, kích 

Cập nhật. 

 

- Thực hiện cập nhật các thông tin người dùng: Tên người dùng, tên đăng nhập/ mật khẩu, số điện 

thoại… Sau khi hoàn thiện thông tin và kích Lưu để hoàn tất cập nhật. 
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1.3. Phân quyền người dùng 

- Để đảm bảo tính bảo mật thông tin cho cửa hàng, hệ thống cho phép thiết lập quyền truy cập các 

tính năng khác nhau cho các tài khoản người dùng khác nhau. 

- Để thiết lập quyền sử dụng các tính năng cho tài khoản người dùng thao tác như sau: 

- Tại màn hình Quản lý người dùng, chọn người dùng muốn phân quyền, sau đó kích Phân quyền. 

 

- Thực hiện chọn Chi nhánh muốn phân quyền (1), sau đó chọn vai trò muốn phân quyền cho người 

dùng đó trong phần Vai trò (2) 

 

- Sau khi chọn Vai trò thì danh sách quyền truy cập mặc định của vai trò đó sẽ được hiển thị. 
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- Có thể thay đổi danh sách quyền truy cập mà không ảnh hưởng tới danh sách quyền truy cập mặc 

định của vai trò đó. Tích chọn vào những quyền được cấp, bỏ chọn nếu không muốn cấp quyền 

đó. 

- Sau khi thực hiện cấp quyền cho người dùng xong, kích Cập nhật để hoàn thành. 

- Hệ thống hiển thị thông báo người dùng đang được cập nhật sẽ bị đăng xuất khỏi hệ thống để thực 

hiện cập nhật lại quyền mới. Nên lưu ý để không ảnh hưởng tới công việc của người dùng đó. 

- Kích Đồng ý để tiến hành cập nhật. 
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1.4. Thiết lập thời gian truy cập 

- KiotViet cho phép giới hạn các khoảng thời gian sử dụng trong ngày của mỗi tài khoản người 

dùng, giúp chủ cửa hàng kiểm soát tốt hơn hoạt động của các tài khoản người dùng trên phần 

mềm. 

- Thiết lập thời gian truy cập cho một tài khoản người dùng, thao tác như sau: 

- Tại màn hình Quản lý người dùng, tìm kiếm và chọn tài khoản muốn cập nhật, kích Thời gian 

truy cập. 

 

- Lưu ý: Nếu không thiết lập thời gian truy cập, hệ thống mặc định người dùng có thể truy cập toàn 

thời gian. 

- Giới hạn thời gian truy cập, tích chọn vào ô Chỉ cho phép truy cập theo khung giờ, tiến hành 

thiết lập các khoảng thời gian truy cập các ngày trong tuần.Hệ thống hỗ trợ tối đa 03 khung giờ 

trong ngày. 
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- Nếu không tích chọn vào thứ nào đó trong tuần thì người dùng sẽ không thể truy cập được vào hệ 

thống tương ứng với thứ đó. 

- Kích Lưu để hoàn thành. 

- Nếu người dùng truy cập ngoài thời gian được cho phép thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo hết thời 

gian làm việc.   

1.5. Ngừng hoạt động người dùng 

- Khi một người dùng nghỉ việc hoặc không được quyền truy cập hệ thống nữa, chủ cửa hàng nên 

ngừng hoạt động người dùng đó. Sau khi ngừng hoạt động, nhân viên sẽ không có quyền truy cập 

vào hệ thống. Các giao dịch lịch sử liên quan đến người dùng đó vẫn được giữ nhưng hệ thống sẽ 

không gợi ý tên nhân viên đó ở các tính năng mà nhân viên đó có quyền. Nếu muốn có thể cho 

phép người dùng hoạt động trở lại với hệ thống. 

- Tại màn hình Quản lý người dùng, tìm kiếm và chọn người dùng muốn ngừng hoạt động và kích 

nút Ngừng hoạt động. 
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- Thông báo xác nhận ngừng hoạt động: 

o Chọn Đồng ý để ngừng hoạt động của tài khoản đó. 

o Chọn Bỏ qua để hủy bỏ thao tác.  

1.6. Xóa người dùng 

- Chỉ cho phép xóa người dùng nếu như chưa có giao dịch nào được tạo từ người dùng đó. Tính 

năng xóa người dùng thường được áp dụng khi tạo nhầm hoặc sai tài khoản người dùng. 

- Thao tác xóa người dùng, làm như sau: 

- Tại màn hình Quản lý người dùng, tìm kiếm và chọn người dùng muốn xóa và kích nút Xóa 

người dùng. 

 

- Thông báo xác nhận xóa người dùng: 

o Chọn Đồng ý để thực hiện xóa tài khoản đó. Khi xóa người dùng thành công, nếu như người 

dùng đó đã có giao dịch thì hệ thống vẫn giữ những giao dịch liên quan tới người dùng đó. 

o Chọn Bỏ qua để hủy bỏ thao tác.  
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1.7. Sao chép người dùng 

- Tại màn hình Quản lý người dùng, tìm kiếm và chọn người dùng muốn sao chép, kích nút Sao 

chép. 

 

- Màn hình Sao chép người dùng hiện ra như sau: 

 

- Quyền và thời gian truy cập được sao chép tương tự sang người sử dụng mới. 
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- Thực hiện thay đổi các thông tin người dùng: Tên người dùng, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện 

thoại… để cập nhật thông tin cho người dùng mới. 

- Kích nút Lưu để hoàn thành quá trình. 

2. Quản lý vai trò 

- Vai trò là bộ quy định các quyền mặc định của người dùng. 

- KiotViet cho phép chủ cửa hàng tự thiết lập danh sách vai trò người dùng theo đúng nhu cầu quản 

lý và mô hình hoạt động kinh doanh của cửa hàng đồng thời gợi ý 3 vai trò Quản trị chi nhánh, Nhân 

viên kho và Nhân viên thu ngân 

- Lưu ý: Chỉ chủ cửa hàng – người có quyền cao nhất (admin) - mới có thể thực hiện được các thao 

tác này. 

2.1. Thêm mới vai trò 

- Tại màn hình Phân quyền, trong phần Vai trò, kích nút   để thực hiện thao tác thêm một vai 

trò mới. 

 

- Màn hình Thêm vai trò hiện ra, thực hiện: Điền tên vai trò mới vào ô Vai trò, sau đó tích chọn 

vào những quyền được cấp, bỏ chọn vào những quyền không được cấp. Kích Lưu để hoàn tất việc 

thêm mới vai trò. 
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2.2. Sửa vai trò 

- Tại màn hình Phần quyền, trong phần Vai trò, lựa chọn vai trò muốn sửa, sau đó kích  để 

thực hiện thao tác sửa vai trò đó 
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- Màn hình Sửa vai trò hiện ra, thực hiện tích chọn vào những quyền được cấp, bỏ chọn nếu không 

muốn cấp quyền đó. Sau khi chọn xong các quyền sử dụng, kích Lưu để lưu lại thông tin chỉnh 

sửa. 
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- Nếu trên hệ thống chưa có người dùng nào được gắn vai trò đang sửa thì sau khi kích Lưu hệ 

thống sẽ thực hiện lưu lại thông tin của vai trò đó. 

- Trường hợp trên hệ thống có người dùng được gắn vai trò đang sửa thì sau khi kích Lưu sẽ hiển 

thị thông báo xác nhận có thực hiện cập nhật quyền sử dụng mới cho các người dùng đang có vai 

trò đó không: 

 

- Nếu đồng ý cập nhật danh sách quyền truy cập mới với người dùng đã có vai trò đang sửa thì tích 

chọn Cập nhật lại với người dùng đã có vai trò “…” 

- Không đồng ý cập nhật danh sách quyền truy cập mới với người dùng đã có vai trò đang sửa thì 

tích chọn Không cập nhật lại với người dùng đã có vai trò “…” 

- Sau đó kích Lưu để hoàn tất quá trình sửa vai trò. 

2.3. Lưu vai trò mới 

- Khi thực hiện thay đổi danh sách quyền truy cập của một vai trò nào đó, KiotViet hỗ trợ tính 

năng Lưu thành vai trò mới giúp lưu lại danh sách quyền vừa thay đổi đó thành một vai trò mới 

để gán cho những người dùng tiếp theo. 

- Tại màn hình Phần quyền, thay đổi danh sách quyền truy cập hệ thống bằng cách tích chọn vào 

các quyền cho phép sử dụng và bỏ chọn với những quyền không cho phép sử dụng. Sau đó 

kích  để lưu danh sách phân quyền mới thành một vai trò mới. 
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- Màn hình Lưu thành vai trò mới hiện ra, thực hiện nhập tên cho vai trò mới vào ô Vai trò và 

kích Lưu để lưu vai trò mới. 

 

2.4. Xóa vai trò 

- Lưu ý: hệ thống chỉ cho phép xóa vai trò nếu vai trò đó chưa được gán cho một người dùng nào 

- Tại màn hình Phần quyền, trong phần Vai trò, lựa chọn vai trò muốn xóa, sau đó kích   

- Màn hình Sửa vai trò hiện ra, kích nút Xóa để thực hiện xóa vai trò. 
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- Kích Đồng ý để hoàn tất. 

IV. Quản lý chi nhánh 

1. Thêm mới chi nhánh 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập, chọn Quản lý chi nhánh. 
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- Kích vào nút + Chi nhánh: 

 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình sau:  
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- Nhập thông tin bắt buộc: Tên chi nhánh, địa chỉ, khu vực 

- Nhập các thông tin không bắt buộc khác nếu có như: Điện thoại, email. 

- Kích nút Lưu. 

2. Cập nhật thông tin chi nhánh 

- Chọn chi nhánh muốn sửa thông tin, kích Cập nhật. 

 

- Kích Lưu sau khi thay đổi hoàn tất  

3. Xóa thông tin chi nhánh 

- Chỉ xóa được chi nhánh nếu chi nhánh đó chưa phát sinh giao dịch. 

- Chọn chi nhánh muốn xóa, kích Xóa 
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4. Ngừng hoạt động chi nhánh 

- Chọn chi nhánh muốn ngừng hoạt động, kích Ngừng hoạt động  

 

5. Cho phép hoạt động chi nhánh 

- Khi cho phép 01 chi nhánh hoạt động trở lại, hệ thống luôn kiểm tra đảm bảo tổng số chi nhánh 

đang hoạt động không vượt quá số chi nhánh đã kí hợp đồng. 

 

V. Lịch sử thao tác  

- Trên màn hình Quản lý, kích Thiết lập, chọn Lịch sử thao tác.  
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- Hệ thống hiển thị màn hình Lịch sử thao tác như sau: 

 

- Màn hình lịch sử thao tác sẽ chia ra làm 2 mục: Tìm kiếm và Hiển thị. 

o Tìm kiếm: Mục tìm kiếm sẽ hiển thị ở màn hình tay trái, gồm những nội dung: 

 Nội dung: Nhập từ khóa muốn xem lịch sử  

 Nhân viên: tìm kiếm lịch sử thao tác theo tên nhân viên 

 Chức năng: lựa chọn chức năng tìm kiếm  

 Chi nhánh: tìm kiếm theo chi nhánh 

 Thao tác: tìm kiếm theo thao tác 
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 Thời gian: tìm kiếm theo thời gian 

o Hiển thị: Có thể lựa chọn nội dung hiển thị ở màn hình như sau: 

 

- Ngoài ra, có thể xuất file ở lịch sử thao tác.  

 

VI. Thiết lập nâng cao 

1. Tính năng giao hàng 

KiotViet cung cấp tính năng giao hàng giúp bạn thao tác nhanh chóng, quản lý dễ dàng, thống nhất với 

các hóa đơn giao hàng, đặc biệt là giao hàng COD, cụ thể: 

- Cho phép quản lý nhiều vận đơn trên cùng một Hóa đơn 

- Tách biệt trạng thái giao hàng và trạng thái hóa đơn, bổ sung thêm nhiều trạng thái giao hàng mới. 

- Cho phép cập nhật thông tin giao hàng hàng loạt trên danh sách hóa đơn hoặc trên từng Đối tác giao 

hàng 

- Cho phép thanh toán phí giao hàng và tiền thu hộ COD cùng lúc và ghi nhận phiếu thu, phiếu chi 

tương ứng với từng hóa đơn giao hàng hoặc trên danh sách hóa đơn hoặc trên từng Đối tác giao hàng 

1.1. Thiết lập tính năng 

- Trong màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1) chọn Thiết lập cửa hàng (2) 

- Tại màn hình Thiết lập cửa hàng chọn tab Thiết lập tính năng (3) 

- Tích chọn Sử dụng tính năng giao hàng, sau đó kích Chi tiết để thiết lập tính năng giao hàng (4). 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  50 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Hệ thống hiển thị các tùy chọn của tính năng giao hàng 

 

o Mặc định chọn “Giao hàng” khi bán hàng, đặt hàng: Mặc định tích chọn nút Giao hàng trong 

phần thông tin đơn hàng của giao dịch Hóa đơn và Đặt hàng trên màn hình Bán hàng. 
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o Quản lý thu hộ tiền: Cho phép đối tác giao hàng có thể chọn sử dụng tính năng thu hộ tiền. 

Trong giao diện Bán hàng, phần thông tin giao hàng của giao dịch Hóa đơn, Đặt hàng sẽ hiển 

thị nút tích chọn Thu hộ tiền hàng (COD). 

 

1.2. Tạo đơn giao hàng 

- (1) Tại màn hình Bán hàng, tích chọn nút Giao hàng để sử dụng tính năng giao hàng cho Hóa 

đơn, Đặt hàng. 
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- (2) Nhập thông tin giao hàng 

 

o Lưu ý: Tìm kiếm và chọn Đối tác giao hàng đã có trên hệ thống, nếu chưa có kích  để thêm 

mới đối tác. 

- (3) Kích Xong. 

- (4) Kích Đặt hàng (F9) với Đơn đặt hàng hoặc Thanh toán (F9) với Hóa đơn để hoàn thành giao 

dịch. 

1.3. Cập nhật hóa đơn giao hàng 

1.3.1. Cập nhật thông tin giao hàng 

Hệ thống hỗ trợ 3 cách cập nhật thông tin giao hàng như sau: 

1.3.1.1. Cập nhật từng hóa đơn 

- Trên màn hình Quản lý, kích Giao dịch, chọn Hóa đơn 

- Tìm kiếm và kích chọn hóa đơn có trạng thái giao hàng: Chưa giao hàng hoặc Đang giao 

hàng để cập nhật thông tin giao hàng. 

- Hệ thống tách biệt Trạng thái hoá đơn và Trạng thái giao hàng để người dùng có thể quản 

lý dễ dàng và chi tiết hơn tình trạng đơn hàng của mình 

- Người dùng không thể thay đổi trạng thái hoá đơn một cách trực tiếp. Khi bạn thay đổi trạng 

thái giao hàng, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái của hoá đơn một cách tương ứng. 
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- Cụ thể Trạng thái hoá đơn liên quan đến Trạng thái giao hàng như sau: 
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o Đang xử lý: Là những hoá đơn thuộc một trong các loại sau: 

 Chưa giao hàng đến tay khách hàng (Trạng thái giao hàng là Chưa giao hàng hoặc Đang 

giao hàng) 

 Chưa thu đủ tiền COD (ngay cả khi Trạng thái giao hàng là Giao thành công) 

 Không giao được hàng nhưng hàng chưa được hoàn trả về cho cửa hàng (Trạng thái giao 

hàng là Đang chuyển hoàn) 

 Huỷ bỏ việc giao hàng với đối tác giao hàng đã chọn (Trạng thái giao hàng là Đã huỷ) 

o Hoàn thành: Là những hoá đơn đã Giao thành công và đã thanh toán hết tiền thu hộ COD 

o Không giao được: Là những hoá đơn Không giao được hàng và hàng đã được hoàn trả về 

cho cửa hàng (Đã hoàn trả) 

o Đã hủy 

- Sau khi cập nhật thông tin, kích Lưu 

- Với mỗi lần thay đổi trạng thái giao hàng, hệ thống đều ghi nhận đầy đủ trong tab Lịch sử 

giao hàng 
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- Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tiếp tục cập nhật thông tin giao hàng nếu như hoá đơn ở trạng 

thái Đang xử lý.  

- Ngoài ra, trên chi tiết từng hoá đơn giao hàng, hệ thống còn hỗ trợ tính năng Tạo vận đơn mới 

và Thanh toán với đối tác giao hàng. 

 

1.3.1.2. Cập nhật hàng loạt hóa đơn 

- Tìm kiếm và tích chọn các hóa đơn cần cập nhật thông tin giao hàng (1) 

- Kích nút Thao tác (2)  chọn Cập nhật giao hàng (3). 
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- Hệ thống hiển thị danh sách các hoá đơn thuộc trạng thái Đang xử lý để có thể thay đổi thông 

tin giao hàng. 

- Bạn có thể thay đổi các thông tin giao hàng như: Mã vận đơn, Đối tác giao hàng, Phí giao 

hàng, Trạng thái giao hàng. 

- Kích Lưu. 

 

- Lưu ý:  

o Hệ thống cho phép cập nhật tối đa thông tin giao hàng của 150 hoá đơn 

o Hóa đơn có trạng thái giao hàng Đã hủy hệ thống không cho phép nhập thông tin Phí giao 

hàng và chuyển đổi sang trạng thái khác. 

 

1.3.1.3. Cập nhật thông tin trên đối tác giao hàng 

- Trên màn hình Đối tác  Đối tác giao hàng  kích chọn đối tác cần cập nhật thông tin  

chọn tab Lịch sử giao hàng  kích Cập nhật giao hàng 
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- Hệ thống hiển thị pop-up bao gồm tất cả các hoá đơn đang ở trạng thái Đang xử lý ứng với 

Đối tác giao hàng đang chọn 

 

- Tìm kiếm và chọn các hóa đơn cần cập nhật thông tin giao hàng  thay đổi thông tin  kích 

Lưu. 

- Hệ thống xử lý tương tự như khi cập nhật thông tin giao hàng trên hàng loạt hoá đơn. 

1.3.2.  Quản lý vận đơn 

Một hoá đơn có thể tạo được nhiều vận đơn và lưu giữ đầy đủ thông tin của các vận đơn cũ. 

Hệ thống cho phép hủy bỏ hoặc tạo một vận đơn giao hàng mới cho hóa đơn ở trạng thái giao hàng: 

Chưa giao hàng hoặc Đã hủy. Thao tác như sau: 
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- Trên màn hình Hóa đơn, kích chọn hóa đơn ở trạng thái giao hàng: Chưa giao hàng hoặc Đã 

hủy 

- Kích + Tạo vận đơn (1), hệ thống sẽ tự động hủy vận đơn hiện tại trước khi tạo vận đơn mới.  

- Kích Chắc chắn (2) trên thông báo để xác nhận thực hiện. 

 

- Hệ thống hiện màn hình Tạo vận đơn khác, sau khi chỉnh sửa thông tin (3)   kích Lưu (4). 
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- Trên hóa đơn, tab Lịch sử giao hàng thể hiện thông tin chi tiết các vận đơn 

 

1.3.3. Thanh toán đối tác giao hàng 

Hệ thống hỗ trợ việc thanh toán không chỉ tiền thu hộ COD mà còn tiền Phí giao hàng hoặc đã khấu 

trừ Phí giao hàng vào tiền thu hộ trên một hoặc nhiều hoá đơn. Hệ thống hỗ trợ 3 cách thanh toán 

với đối tác giao hàng như sau 

1.3.3.1. Cập nhật từng hóa đơn 

- Trên màn hình Giao dịch  Hóa đơn  kích chọn hóa đơn có phí giao hàng chưa thanh toán 

- Kích Thanh toán với đối tác giao hàng 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  60 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Hệ thống hiển thị pop-up sau 
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- Nhập số tiền thanh toán với đối tác giao hàng. Hệ thống hỗ trợ tạo phiếu thu, chi theo 1 trong 3 

lựa chọn sau: 

o Tổng (COD- Phí giao hàng): hệ thống tự động tạo phiếu thu COD và phiếu chi với đối tác 

giao hàng. 

o Tiền thu hộ (COD): chỉ tạo phiếu thu với số tiền thu hộ 

o Phí giao hàng: chỉ tạo phiếu chi với đối tác giao hàng 

- Kích Tạo phiếu thu, chi (2) 

- Lưu ý: Sau khi tạo phiếu chi cho phí giao hàng, để sửa thông tin phí giao hàng trên hóa đơn 

cần phải hủy bỏ phiếu chi đã tạo. 

- Tất cả các phiếu thu tiền thu hộ COD hoặc phiếu chi phí giao hàng gắn với hoá đơn đều được 

hiển thị trong tab Lịch sử thanh toán thuộc hoá đơn đó. 

 

1.3.3.2. Cập nhật hàng loạt hóa đơn 

- Hệ thống hỗ trợ ghi nhận thanh toán tiền COD, tiền phí giao hàng, hoặc COD – Phí giao hàng 

với đối tác giao hàng cho nhiều hoá đơn cùng lúc. 

- Trên màn hình Giao dịch  Hóa đơn  tích chọn các hóa đơn có phí giao hàng chưa thanh 

toán (1) 

- Kích nút Thao tác (2)  chọn Thanh toán ĐTGH (3) 
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- Hệ thống hiển thị danh sách các hoá đơn chưa thanh toán đủ tiền thu hộ COD, hoặc gian hàng 

chưa thanh toán đủ phí giao hàng để bạn có thể kiểm tra thật kỹ trước khi thanh toán. 

 

- Hệ thống hiện thông tin số tiền cần thanh toán  kích Tạo phiếu thu, chi theo lựa chọn tương 

ứng 

- Hệ thống sẽ tạo các phiếu thu (với tiền COD) và phiếu chi (với phí giao hàng) gắn với từng 

hoá đơn trong danh sách đã chọn để thanh toán. 

1.3.3.3. Cập nhật thông tin trên đối tác giao hàng 

- Trên màn hình Đối tác  Đối tác giao hàng  kích chọn đối tác cần cập nhật thông tin  

chọn tab Lịch sử giao hàng  kích Thanh toán 
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- Hệ thống hiển thị pop-up bao gồm danh sách tất cả các hoá đơn chưa thanh toán đủ tiền thu 

hộ COD hoặc tiền phí giao hàng với đối tác giao hàng đó 

 

- Tìm kiếm và chọn các hóa đơn cần thanh toán  kích Thanh toán. 

- Hệ thống hiện thông tin số tiền cần thanh toán với đối tác giao hàng đang chọn  kích Tạo 

phiếu thu, chi theo lựa chọn tương ứng 
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- Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo phiếu chi cho từng đối tác giao hàng mà không cần gắn với hóa đơn 

nào, xin vui lòng vào tính năng Sổ quỹ  Lập phiếu chi để thực hiện. 

 

2. Quản lý thu khác 

Tại các cửa hàng, khi bán hàng thường phát sinh các khoản chi phí khác ngoài giá trị của  hàng hóa 

như: phí giao hàng, phí dịch vụ, VAT, ... phí thu khác được tính bằng số tiền VNĐ hoặc % giá trị đơn 

hàng. Nhằm hỗ trợ việc quản lý các khoản thu này, KiotViet đã tiến hành bổ sung tính năng Quản lý 

thu khác. 
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2.1. Thiết lập tính năng 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), chọn Thiết lập cửa hàng (2). 

- Chọn tab Thiết lập tính năng (3) và tích chọn vào Tính năng thu khác khi bán hàng (4) 

- Kích Lưu (5) để hoàn tất. 

 

2.2. Quản lý và sử dụng tính năng thu khác khi bán hàng 

2.2.1. Quản lý tính năng thu khác khi bán hàng 

- Để cập nhật và quản lý các khoản thu khác khi bán hàng hàng truy cập màn hình Quản lý thu 

khác bằng cách vào Thiết lập, kích Quản lý thu khác 
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- Màn hình Thu khác hiện ra như sau: 

 

2.2.1.1.  Thêm mới Thu khác 

- Tại màn hình Thu khác, kích nút + Thêm mới 

 

- Màn hình Thêm mới Thu khác hiện ra như sau: 
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o Mã thu khác: Mã của loại thu khác cần thêm. Có thể bỏ qua trường thông tin này nếu muốn 

hệ thống tự động sinh mã. 

o Tên loại thu: Tên loại thu cần thêm. 

o Giá trị: Giá trị của loại thu cần thêm. Hệ thống cho phép nhập số tiền cố 

định VNĐ hoặc % giá trị đơn hàng đã bao gồm giảm giá trên hóa đơn 

o Chi nhánh: Chọn phạm vi áp dụng theo chi nhánh hoặc tích toàn hệ thống 

o Thứ tự hiển thị: Nếu trong hóa đơn có cùng nhiều loại thu khác nhau, hệ thống sẽ dựa vào 

thứ tự hiển thị, loại thu nào có giá trị hiển thị nhỏ hơn sẽ được sắp xếp trước  

o Tự động đưa vào hóa đơn 

 Nếu TÍCH chọn thì khi tạo hóa đơn, hệ thống mặc định đưa thu khác vào hóa đơn sau khi 

thiết lập. 

 Nếu KHÔNG tích chọn thì khi tạo hóa đơn, hệ thống không mặc định đưa thu khác vào 

hóa đơn bán hàng. Người dùng có thể tự chọn thêm khi tạo hóa đơn bán hàng. 

o Hoàn lại khi trả hàng  

 Nếu TÍCH chọn thì khi tạo hóa đơn bán hàng hệ thống mặc định tính toán thu khác hoàn 

lại trên hóa đơn bán hàng. 

 Nếu KHÔNG tích chọn thì thu khác không hoàn lại khi trả hàng. 

 Lưu ý: Với các loại thu khác, hệ thống tự động bỏ tích hoàn lại khi trả hàng.  
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o Sau khi nhập xong thông tin, kích Lưu để thêm thu khác 

- Sau khi nhấn lưu thì khoản thu khác này sẽ được hiển thị tại màn hình Thu khác với thông tin 

chi tiết được hiển thị sẵn để có thể xem lại nhanh thông tin khoản thu khác vừa tạo. 

 

2.2.1.2. Cập nhật/ Sửa thu khác  

- Tại màn hình Thu khác, kích chọn khoản chi phí cần cập nhật/chỉnh sửa. Kích chọn Cập nhật. 
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- Màn hình cập nhật hiện ra như sau: 

 

- Kích Lưu sau khi sửa thông tin. 

2.2.1.3. Ngừng hoạt động thu khác 

- Tại màn hình chi tiết của khoản thu khác đó, kích chọn Ngừng thu. 

 

- Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: 
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- Kích Đồng ý để hoàn tất.Khi đó hệ thống sẽ không hiển thị loại thu này trên màn hình bán 

hàng để người dùng lựa chọn 

2.2.1.4. Cho phép thu lại  

- Khi phát sinh thu khác từng có trước đây nhưng đã ngừng thu, hệ thống cho phép sử dụng lại 

khoản chi phí đó bằng cách bấm Cho phép thu tại màn hình chi tiết của khoản thu đó. 

 

- Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: 
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- Kích Đồng ý để hoàn tất. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị lại loại thu này trên màn hình bán hàng 

để người dùng lựa chọn 

2.2.1.5. Xóa loại thu khác 

- Chỉ các khoản thu khác chưa phát sinh giao dịch thì hệ thống mới cho phép xóa. 

- Thao tác xóa bằng cách kích Xóa trong màn hình chi tiết của phiếu thu 

 

- Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa: 
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2.2.1.6. Thiết lập thứ tự hiển thị các khoản thu khác 

- Hệ thống cho phép người dùng tự thiết lập thứ tự hiển thị các khoản thu khác khi tạo hóa đơn 

bán hàng 

 

- Nếu thứ tự hiển thị không trùng nhau thì khi tạo hóa đơn, hệ thống sẽ sắp xếp theo thứ tự xuất 

hiện từ nhỏ đến lớn. 

- Nếu thứ tự hiển thị trùng nhau thì khi tạo hóa đơn, hệ thống sẽ sắp xếp theo thứ tự theo thời 

gian tạo thu khác trước sẽ xuất hiện trước. 

- Để thay đổi thứ tự hiển thị của loại thu, kích chọn loại thu muốn thay đổi, kích chọn Cập nhật, 

rồi thay đổi thứ tự muốn hiển thị: 
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- Kích Lưu để hoàn thành 

2.2.2. Quản lý hóa đơn 

2.2.2.1. Tạo hóa đơn 

- Trên màn hình bán hàng, Thu khác hiển thị như sau: 
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- Khi kích chọn vào ô Thu khác, hệ thống sẽ hiển thị pop-up thông tin các khoản thu khác được 

áp dụng với hóa đơn này 

 

- Thực hiện tích chọn hoặc bỏ tích chọn vào khoản thu khác muốn áp dụng hoặc loại bỏ khỏi 

hóa đơn này. 

2.2.2.2. Chi tiết hóa đơn 

- Tại màn hình chi tiết của hóa đơn, thông tin các khoản thu khác sẽ được hiển thị riêng biệt 

từng khoản. 
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2.2.2.3. Xuất file danh sách hóa đơn 

- File excel Tổng quan 

 

- File excel chi tiết 
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2.2.3. Quản lý trả hàng 

- Khi cửa hàng sử dụng tính năng quản lý thu khác thì trên màn hình Phiếu trả hàng có thêm cột 

thông tin Thu khác hoàn lại để hiển thị giá trị hoàn lại của  khoản thu khác trên phiếu đó. 
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- Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ thêm bộ lọc Loại thu khác cho phép xem các phiếu trả hàng 

có hoàn lại thu khác trả hàng. 

 

2.2.3.1. Tạo phiếu trả hàng 

- Khi trả hàng theo hóa đơn, nếu hóa đơn trước đó có sử dụng Thu khác (có kích chọn hoàn lại 

khi trả hàng) thì hệ thống sẽ tự động gợi ý thu khác hoàn lại tại mục Hoàn trả thu khác.  
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- Kích Hoàn trả thu khác để xem chi tiết hoặc chỉnh sửa. 

 

- Kích chọn hoặc bỏ kích chọn vào các khoản thu khác hoàn lại để áp dụng hoặc không áp dụng 

cho phiếu trả hàng này. Sau đó, kích vào giá trị Chi trên phiếu trả để thay đổi giá trị của khoản 

chi này (nếu muốn). 
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2.2.3.2. Trả hàng nhanh 

- Khi trả hàng nhanh, tại ô Hoàn trả thu khác hệ thống hiện tất cả loại thu khác có tích chọn 

hoàn lại khi trả hàng trên hệ thống nhưng không mặc định kích chọn bất cứ loại thu khác nào. 

 

 

- Kích chọn hoặc bỏ kích chọn vào khoản thu khác muốn áp dụng hoặc không áp dụng cho phiếu 

trả hàng nhanh này. Sau khi tích chọn loại thu muốn áp dụng, có thể kích vào phần giá trị Hoàn 

lại của loại thu đó để thay đổi giá trị. 
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2.2.3.3. Chi tiết phiếu trả hàng  

- Tại màn hình chi tiết của phiếu trả hàng, thông tin các khoản thu khác hàng hoàn lại sẽ được 

hiển thị riêng biệt từng khoản. 

 

- Khi xuất file chi tiết của phiếu trả hàng này thì thông tin thu khác hàng hoàn lại sẽ được hiển 

thị riêng biệt từng khoản 
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2.2.3.4. Xuất file danh sách phiếu trả hàng 

- Khi thực hiện xuất file danh sách phiếu trả hàng nhập cả tổng quan và chi tiết đều có thêm 

cột Thu khách hoàn lại 

- File danh sách phiếu trả hàng Tổng quan 

 

- File danh sách phiếu trả hàng Chi tiết 

 

2.2.4. Báo cáo 

2.2.4.1. Báo cáo cuối ngày 

- Với mối quan tâm Bán hàng 
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2.2.4.2. Báo cáo đặt hàng 

- Với mối quan tâm Giao dịch 

 

2.2.4.3. Báo cáo tài chính 

- Các loại thu khác ở mục Thu nhập khác (8) trong Báo cáo tài chính 
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2.2.5. Quản lý mẫu in 

2.2.5.1. Mẫu in hóa đơn 

 

- Giá trị Tổng cộng được cập nhật lại công thức tính:  

{Tong_Cong} = Tổng tiền hàng – Chiết khấu + Tổng các loại thu khác. 
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- Trong mẫu in được thêm mới các trường thông tin mới: 

o {Ten_Loại_Thu_Khac}: Tên loại thu khác 

o {Muc_Thu_Khac }: Số tiền loại thu khác 

2.2.5.2. Mẫu in trả hàng 

 

- Trong mẫu in có thêm 2 trường thông tin mới: 

o {Ten_Loai_Thu_Khac_Hoan_Lai}: Tên loại loại thu khác được hoàn lại. 

o {Muc_Thu_Khac_Hoan_Lai}: Số tiền thu khác hoàn lại. 

2.2.6. Quản lý phân quyền 

- Khi cửa hàng sử dụng tính năng quản lý chi thu khác thì trong bảng phân quyền người dùng 

cũng được cập nhật thêm mục Thu khác 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  85 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Nếu người dùng được phân toàn bộ quyền trên thì người dùng đó sẽ có toàn bộ quyền thao tác 

trên màn hình tính năng Quản lý thu khác. 

2.2.6.1. Xem danh sách 

- Nếu người dùng chỉ được quyền xem danh sách thu khác thì trên màn hình Thu khác sẽ chỉ 

hiển thị danh sách và thông tin mà không có các nút thao tác. 
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2.2.6.2. Thêm mới  

- Khi người dùng được phần thêm quyền Xem DS & Thêm mới thì trên màn hình Thu khác có 

thêm nút + Thêm mới 

 

2.2.6.3. Cập nhật  

- Khi người dùng được phân quyền Xem DS & Cập nhật thì trên màn hình chi tiết của loại thu 

khác sẽ có thêm nút Cập nhật và Ngừng thu cho phép người dùng đó có quyền cập nhật hoặc 

ngừng áp dụng khoản thu khác đó khi bán hàng. 

 

2.2.6.4. Xóa 

- Khi người dùng được phân quyền Xem DS & Xóa thì trên màn hình chi tiết của loại thu khác 

sẽ có thêm nút Xóa cho phép người dùng thực hiện xóa khoản thu khác đó. 
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3. Tính năng tích điểm 

Tích lũy điểm thưởng là chương trình quảng cáo nhằm gia tăng doanh số bán hàng, tri ân khách hàng 

rất hiệu quả và đang được nhiều cửa hàng áp dụng thành công. Hiểu được lợi ích và sự cần thiết của 

chương trình này đối với các chủ cửa hàng, KiotViet đã nghiên cứu và ra mắt tính năng Tích điểm. 

3.1. Thiết lập tính năng 

Để sử dụng được tính năng Tích điểm, cần thao tác bật tính năng này trong phần Thiết lập. Thao tác 

thực hiện như sau: 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), chọn Thiết lập cửa hàng (2) 

- Chọn tab Thiết lập tính năng (3) và tích chọn vào Tính năng tích điểm (4) 

- Để thiết lập Tích điểm, kích vào Chi tiết trong phần Tính năng Tích điểm. 
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- Màn hình Thiết lập tích điểm hiện ra như sau: 
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o Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng (bắt buộc phải nhập): Quy ước số tiền mua hàng để đổi 1 

điểm thưởng. 

 Ví dụ: 100.000 VNĐ = 1 điểm thưởng. Có nghĩa là: Cứ 100.000 đồng doanh thu từ sản phẩm 

có tích điểm sẽ quy ra 1 điểm (trường hợp quy đổi ra điểm bị lẻ ví dụ 10.1 hoặc 10.9 điểm thì 

hệ thống đều ghi nhận là 10 điểm) 

o Cho phép thanh toán bằng điểm: Quy ước với mỗi số điểm tích lũy cụ thể sẽ nhận 

được bao nhiêu tiền tương ứng. 

 Ví dụ: 1 điểm đổi 1.000 VNĐ 

o Khi người dùng không chọn Cho phép thanh toán bằng điểm, trên màn hình Bán 

hàng sẽ không thể thanh toán bằng điểm tích lũy. Áp dụng cho các cửa hàng dùng điểm 

tích lũy để chia nhóm khách hàng, hoặc căn cứ để nhận các chính sách khuyến mại 

khác... 

o Thanh toán bằng điểm sau … lần mua: Sau khi thiết lập tích điểm, hệ thống sẽ cho 

phép thanh toán bằng điểm khách hàng đã tích lũy sau số lần mua hàng đã thiết lập. 

o Không tích điểm cho sản phẩm giảm giá: Tích chọn sử dụng tính năng này thì khi 

mua hàng, trong hóa đơn sản phẩm nào được giảm giá thì sẽ không áp dụng tích điểm 

o Không tích điểm cho hóa đơn giảm giá: Tích chọn sử dụng tính năng này thì khi khách hàng 

mua hóa đơn giảm giá sẽ không cộng điểm tích lũy với tất cả sản phẩm trên hóa đơn 

o Không tích điểm cho hóa đơn thanh toán bằng điểm thưởng: Tích chọn sử dụng 

tính năng này thì trường hợp hóa đơn thanh toán bằng điểm tích lũy sẽ không cộng điểm 

tích lũy với tất cả các sản phẩm trên hóa đơn 

o Áp dụng tích điểm cho khách hàng:  

 Mặc định hệ thống sẽ chọn áp dụng cho toàn bộ khách hàng. 

 Nếu cửa hàng chỉ áp dụng chương trình tích điểm cho một nhóm hoặc một số khách 

hàng cụ thể thì bỏ chọn Áp dụng cho toàn bộ khách hàng và nhập nhóm khách hàng 

vào ô Chọn nhóm khách hàng. 

o Sau khi hoàn thành thiết lập kích Lưu để kết thúc. 

- Lưu ý: Điều kiện để tích điểm, hàng hóa đã được thiết lập tích điểm 

3.2.  Sử dụng tính năng tích điểm khi bán hàng 

3.2.1. Bán hàng 

- Để sử dụng được tính năng tích điểm, bắt buộc phải chọn khách hàng. 

- Thực hiện điền thông tin của khách hàng (thông thường là số điện thoại hoặc tên khách 

hàng) vào ô Tìm khách hàng (F4) 
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- Sau khi chọn được khách hàng, kích tên khách hàng để xem thông tin về điểm hiện tại và lịch 

sử tích lũy điểm của khách. 

- Lưu ý: Nhân viên phải được thiết lập quyền xem Điểm mới sử dụng được tính năng này. 

 

- Màn hình Khách hàng hiện ra, sẽ thấy số điểm hiện tại của khách đó là bao nhiêu và lịch sử tích 

điểm và sử dụng điểm tích lũy của khách hàng đó như thế nào. 
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- Trong trường hợp cửa hàng cho phép thanh toán bằng điểm và khách hàng muốn sử dụng điểm 

tích lũy để thanh toán cho hóa đơn hiện tại. Kích  để chọn hình thức thanh toán. 

 

- Tại khung Khách thanh toán, kích  bên cạnh nút Điểm hiện tại để xem số điểm và số tiền có 

thể thanh toán tương ứng với số điểm. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  92 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Chọn số tiền khách hàng muốn thanh toán bằng điểm vào ô Thanh toán, sau đó kích Điểm. Số 

tiền còn lại (nếu có) của hóa đơn thì thực hiện thanh toán bằng các hình thức thanh toán như 

bình thường (Tiền mặt, Thẻ, Chuyển khoản, Điểm). 

- Sau khi chọn xong hình thức thanh toán, kích Thanh toán (F9) để hoàn tất thanh toán và in hóa 

đơn cho khách. 

3.2.2. Trả hàng 

- Khi thực hiện trả hàng, hệ thống chỉ trừ điểm tích lũy đối với sản phẩm trả lại đã được tích điểm 

khi mua hàng. 

- Có thể kiểm tra thông tin điểm trừ của khách trong phần Lịch sử tích điểm 
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3.2.3. Quản lý điểm tích lũy 

3.2.3.1. Xem và điều chỉnh điểm tích lũy 

- Với từng khách hàng, hệ thống hỗ trợ xem thông tin lịch sử điểm với từng giao dịch và điều 

chỉnh số điểm tích lũy của khách theo chính sách của cửa hàng. 

- Trong màn hình Quản lý, từ menu Đối tác, kích Khách hàng 

 

- Trong giao diện khách hàng, thực hiện việc tìm kiếm khách hàng cần chỉnh sửa điểm theo bộ 

lọc bên trái. 
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- Sau khi tìm kiếm được khách hàng cần cập nhật tích điểm, trong khung thông tin khách hàng, 

chọn Lịch sử tích điểm, rồi kích Điều chỉnh để chỉnh sửa điểm tích lũy của khách hàng. 

- Lưu ý: Phải được cấp quyền Cập nhật điểm cho khách thì mới được thực hiện tính năng này. 

 

- Trong khung Điều chỉnh, điền số điểm cần chỉnh sửa vào ô Điểm mới, thêm phần mô tả cho 

việc thay đổi vào ô Mô tả và kích Cập nhật để kết thúc chỉnh sửa.  
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3.2.3.2. Sử dụng điều kiện Điểm tích lũy cho các nhóm khách hàng 

- Nếu tạo nhóm khách hàng mới theo điều kiện tích điểm, chọn biểu tượng  trong phần Nhóm 

khách hàng để tạo nhóm khách hàng mới. 

 

- Khung Thêm nhóm khách hàng hiện ra, thực hiện nhập thông tin và ưu đãi cho nhóm khách 

hàng đó như bình thường, sau đó kích Thiết lập nâng cao để thêm tiêu chí điểm tích lũy cho 

nhóm khách hàng này. 
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- Trong Thiết lập nâng cao, kích Thêm điều kiện 

 

- Có 2 điều kiện liên quan đến điểm tích lũy: 

o Điểm hiện tại: Số điểm tích lũy của khách tại thời điểm hiện tại 
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o Tổng điểm: là toàn bộ điểm tích lũy cộng dồn của khách đã trừ điểm khi trả hàng nhưng 

không bị trừ điểm đã thanh toán. Hệ thống sẽ tự động cập nhật khách vào nhóm khi mà Tổng 

số điểm tích lũy của khách hàng đủ điều kiện. 

 

- Sau khi điền xong thông tin về điều kiện Điểm hiện tại hoặc Tổng điểm, kích Lưu để kết thúc 

quá trình. 
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- Ngoài ra, với nhóm khách hàng cũ bạn bạn muốn thêm điều kiện Tổng điểm hoặc Điểm hiện 

tại, thực hiện thao tác chỉnh sửa nhóm khách hàng. 

- Có thể kiểm danh sách khách hàng trong nhóm vừa tạo bằng cách chọn bộ lọc Nhóm khách 

hàng  
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3.2.4. Xem báo cáo thanh toán bằng điểm 

Với các cửa hàng cho phép thanh toán bằng điểm, hệ thống hỗ trợ xem chi tiết thông tin thanh toán 

bằng điểm qua các báo cáo sau: 

3.2.4.1. Báo cáo cuối ngày 

- Trong Báo cáo cuối ngày, hệ thống hỗ trợ thêm bộ lọc Phương thức thanh     

toán bằng Điểm giúp cho chủ cửa hàng có thể xem được báo cáo về tình hình giao dịch bằng 

điểm tích hằng ngày của cửa hàng. 

- Trong màn hình Quản lý, từ menu Báo cáo, chọn Cuối ngày 

 

- Trong màn hình báo cáo cuối ngày, bộ lọc Phương thức thanh toán, kích Điểm  

 

3.2.4.2. Báo cáo tài chính 

- Trong báo cáo Tài chính, có thêm phần Giá trị thanh toán bằng điểm ở mục Chi phí (6) 
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- Giá trị thanh toán bằng điểm được hiểu là một phần chi phí trong bán hàng. Tức là phải bỏ 

thêm một khoản chi phí này để mang về doanh thu hiện như hiện tại. 

- Để xem giá trị thanh toán bằng điểm trong báo cáo Tài chính, thao tác như sau: 

- Trong màn hình quản lý, từ menu Báo cáo, chọn Tài chính 

 

- Chọn kiểu hiển thị là Báo cáo, sẽ thấy được phần Giá trị thanh toán bằng điểm như sau: 

 

- Để xem Giá trị thanh toán bằng điểm của các chi nhánh theo thời gian, chọn bộ lọc bên trái 

của màn hình. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  101 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

4. Tính năng gửi SMS – Email – Tin nhắn Zalo 

4.1. Gửi SMS 

4.1.1. Thiết lập 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1) , chọn Thiết lập cửa hàng (2) 

- Chọn tab Thiết lập tính năng (3) và tích chọn tính năng Sử dụng tính năng gửi SMS – Email 

– Tin nhắn Zalo (4) 

- Sau đó kích Chi tiết để cài đặt cấu hình gửi SMS. 
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- Để hoàn tất thao tác thiết lập, tại màn hình Thiết lập tính năng, chọn Lưu. 

 

- Cấu hình gửi SMS cụ thể như sau: 
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o Trong Chi tiết, chọn tab SMS – Vietguys tích chọn “Tôi đồng ý với điều khoản và dịch vụ” sau 

đó kích Kết nối với Vietguys để vào giao diện gửi SMS của Vietguys. 

 

 

- Để bắt đầu gửi SMS, bạn thực hiện đăng ký với Vietguys bằng cách vào menu Đăng ký & Giá 

 

 

- Hoàn thành các thông tin vào form đăng ký rồi kích Đăng ký 
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- Lưu ý: Bảng giá dịch vụ của các loại tin sử dụng được cung cấp chi tiết bên cạnh form đăng ký. 

Các bạn tìm hiểu kỹ trước khi chọn loại tin đăng ký. 

- Sau khi hoàn tất đăng ký Vietguys, để gửi được tin nhắn, bạn cần thực hiện nạp tiền vào tài 

khoản. 

o Trong màn hình quản lý chọn menu $ Nạp tiền 

 

o Màn hình nạp tiền được chuyển sang trang website của Vietguys. 
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o Tại màn hình Nạp tiền, bạn chọn mức tiền nạp và hoàn thiện thông tin và nhấn Thanh toán để 

nạp tiền. 

 

o Sau khi nạp tiền thành công bạn quay trở lại màn hình Thiết lập SMS – Email để kiểm tra 

thông tin tài khoản bằng cách chọn menu Thông tin tài khoản 
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4.1.2. Gửi SMS 

- Trên menu Đối tác, chọn Khách hàng 

 

- Trong màn hình Khách hàng chọn khách hàng cần gửi tin theo 2 cách: 

o Cách 1: Tích chọn người nhận SMS từ màn hình Khách hàng, kích Gửi tin, chọn SMS hoặc 

o Cách 2: Kích Gửi tin, chọn SMS, nhập khách hàng 
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- Màn hình Gửi SMS hiện ra như sau: 

 

- Tiếp tục nhập thông tin: 

o Thương hiệu gửi tin: Chọn thương hiệu bạn đăng ký với Vietguys hoặc đầu số ngẫu nhiên 

2222 để gửi tin. 

o Người nhận: Ngầm định danh sách khách hàng đã chọn và có thể chọn thêm. 

o Tiêu đề: Nhập nếu muốn lưu mẫu SMS 

o Nội dung: Bắt buộc nhập. (Số ký tự và số tin nhắn của nội dung sẽ được hiển thị ở góc dưới 

màn hình của phần soạn thảo nội dung). 

- Lưu ý: Hệ thống báo lỗi nếu trong danh sách không có khách hàng nào có số điện thoại 

- Sau khi soạn thảo nội dung SMS xong, có các tùy chọn: 

o Gửi: KiotViet chuyển thông tin tới Vietguys để thực hiện tác vụ gửi tin SMS. 

o Lưu: Sao lưu nội dung để sau này dùng nhiều lần. 

o Hủy: Hủy bỏ việc gửi SMS này. 

- Hoàn tất thông tin SMS, kích Gửi và xác nhận để thực hiện gửi tin. 

- Sau khi kích Gửi xác nhận gửi SMS thành công hệ thống sẽ thông báo gửi thành công như sau: 
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- Để xem lại các chiến dịch gửi SMS, các nội dung sms được lưu, từ menu Thiết lập, chọn Quản 

lý mẫu tin  

 

- Màn hình Quản lý mẫu tin, tab Quản lý mẫu tin chọn bộ lọc Loại tin là SMS để xem các mẫu 

tin được lưu 
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- Chọn tab Lịch sử gửi tin để xem lại các chiến dịch gửi tin. KiotViet cung cấp các bộ lọc: tìm 

kiếm, loại tin, người gửi hay thời gian gửi để xem lại các lần gửi SMS. 

 

- Ngoài ra, bạn có thể thực hiện việc gửi tin nhắn trên màn hình gửi tin của Vietguys bằng cách 

Chọn menu Thiết lập, kích chọn Thiết lập cửa hàng  Thiết lập tính năng  Sử dụng tính 

năng gửi SMS – Email, chọn tab SMS – Vietguys. 

- Để thực hiện gửi tin trên hệ thống của Vietguys, bạn xem hướng dẫn chi tiết bằng cách chọn 

menu Hướng dẫn. 
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4.2. Gửi email 

4.2.1. Thiết lập 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1) , chọn Thiết lập cửa hàng (2) 

- Chọn tab Thiết lập tính năng (3) và tích chọn tính năng Sử dụng tính năng gửi SMS – Email 

– Tin nhắn Zalo (4) 

- Sau đó kích Chi tiết để cài đặt cấu hình gửi Email 
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- Để hoàn tất thao tác thiết lập, tại màn hình Thiết lập tính năng, chọn Lưu. 

 

- KiotViet hỗ trợ bạn 4 loại cấu hình gửi email cho khách hàng, chi tiết như sau: 
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4.2.1.1. Cấu hình KIOT MAIL 

- KIOT-MAIL là hòm mail do KiotViet hỗ trợ dưới dạng địa chỉ email 

là: tengianhang@kiotmail.com. Với các cửa hàng dùng thử, KiotViet hỗ trợ gửi miễn phí 5 

email/1 tháng. Với các cửa hàng đã ký hợp đồng, KiotViet hỗ trợ gửi miễn phí 100 email/1 

tháng.  

- Trong màn hình Thiết lập email, tích chọn KIOT MAIL 

 

- Trường Email gửi đi: mặc định nhận địa chỉ email là: têngianhàng@kiotmail.com 

- Trường Email nhận trả lời (không bắt buộc): Địa chỉ email sẽ nhận các email phản hồi từ 

khách hàng 

- Trường Email BCC (bắt buộc): Địa chỉ email dùng để nhận email tương tự như email được 

gửi từ KIOT MAIL cho khách hàng. 

- Lưu ý: Địa chỉ email nhận trả lời và email BCC phải khác địa chỉ email gửi đi 

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, kích Lưu để hoàn thành thiết lập cấu hình gửi email. 

4.2.1.2. Cấu hình GMAIL 

- Trong màn hình Thiết lập email, tích chọn GMAIL. Điền địa chỉ gmail, mật khẩu và 

kích Lưu để hoàn tất thiết lập cấu hình gửi email. 

mailto:tengianhang@kiotmail.com
mailto:t%C3%AAngianh%C3%A0ng@kiotmail.com
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- Lưu ý: Nếu sử dụng hòm thư Gmail miễn phí bạn cần lưu ý chính sách gửi email của Google 

như: không được gửi quá 100 email/1 ngày. Nếu vi phạm chính sách, bạn có thể bị block tài 

khoản hoặc Google yêu cầu kiểm tra thông tin tài khoản do nghi ngờ email dùng để spam. Để 

tránh tình trạng này bạn có thể sử dụng KIOT MAIL của KiotViet. 

4.2.1.3. Cấu hình YAHOO MAIL 

- Tương tự như cấu hình Gmail, các bạn thực hiện theo các bước sau: 

 

- Lưu ý: Nếu sử dụng hòm thư Yahoo miễn phí bạn cần lưu ý chính sách gửi email của Yahoo 

như: không được gửi quá 100 email/1 giờ. Nếu vi phạm chính sách, bạn có thể bị block tài 

khoản hoặc Google yêu cầu kiểm tra thông tin tài khoản do nghi ngờ email dùng để spam. Để 

tránh tình trạng này bạn có thể sử dụng KIOT MAIL của KiotViet. 
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4.2.1.4. Cấu hình server mail KHÁC 

 

4.2.2. Gửi email 

- Trên menu Đối tác, chọn mục Khách hàng 

 

- Trong màn hình Khách hàng chọn khách hàng cần gửi tin theo 2 cách:  

o Cách 1: Tích chọn vào khách hàng cần gửi email, kích Gửi tin, chọn Email hoặc 

o Cách 2: Kích Gửi tin, chọn Email, nhập khách hàng 
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- Màn hình soạn thảo email được hiện ra như sau: 

 

- Tiếp tục nhập các thông tin: 

o Người nhận: Ngầm định danh sách khách hàng đã chọn và có thể chọn thêm khách hàng khác 

bằng cách chọn nhóm khách hàng hoặc tên khách hàng. 

o Tiêu đề: Bắt buộc nhập. 

o Nội dung: Bắt buộc nhập. 
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- Lưu ý: khách hàng phải có thông tin địa chỉ email. 

- Sau khi soạn thảo nội dung email xong, có các tùy chọn: 

o Gửi: Thực hiện việc gửi email. 

o Lưu: Sao lưu nội dung để sau này dùng nhiều lần 

o Hủy: Hủy bỏ việc gửi email 

- Hoàn tất thông tin email, kích Gửi và xác nhận để thực hiện gửi tin. 

 

- Gửi tin thành công hệ thống trả về thông báo: 
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- Để xem lại các chiến dịch gửi email, các nội dung email được lưu, từ menu Thiết lập, 

chọn Quản lý mẫu tin 

 

- Màn hình Quản lý mẫu tin, mục Loại tin chọn Email để xem các thông tin: 

 

- Ngoài ra, trong màn hình Quản lý mẫu tin, tab Lịch sử gửi tin, KiotViet cung cấp các bộ lọc: 

tìm kiếm, loại tin, người gửi hay thời gian gửi để xem lại các lần gửi email của mình. 
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4.3. Tin nhắn Zalo 

Ngoài tính năng gửi SMS và email, KiotViet còn hỗ trợ thêm một số tính năng CSKH nâng cao khác 

như đồng bộ thông tin thành viên/khách hàng từ Zalo hay cho phép Khách hàng thành viên của gian 

hàng truy xuất thông tin điểm tích lũy của mình ngay trên Zalo. 

Lưu ý: Zalo Official Account (ZOA) là Trang thông tin chính thức của doanh nghiệp, nhãn hàng, tổ 

chức và cộng đồng trên Zalo (https://oa.zalo.me/home/). 

4.3.1. Tích hợp tài khoản Zalo Official Account 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1) , chọn Thiết lập cửa hàng (2) 

- Chọn tab Thiết lập tính năng (3) và tích chọn tính năng Sử dụng tính năng gửi SMS – Email 

– Tin nhắn Zalo (4) 

- Sau đó kích Chi tiết để thiết lập tính năng này. 
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- Tại màn hình Thiết lập SMS – Email – Tin nhắn Zalo, kích tab Tin nhắn Zalo và kích 

chọn Thêm kết nối. 

 

- Sau khi chọn Thêm kết nối, hệ thống hiển thị yêu cầu đăng nhập Zalo. Tại đây, thực hiện đăng 

nhập bằng Số điện thoại, QR code hoặc Yêu cầu đăng nhập. 
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- Sau khi đăng nhập Zalo thành công, thực hiện các thao tác sau để tích hợp tài khoản Zalo Official 

Account. 

o Bước 1: Chọn trang cần quản lý. 

Lưu ý: Trong trường hợp bạn chưa có tài khoản Zalo Official Account, có thể kích vào mục “Tạo 

Official Account” để mở ra mẫu đăng ký Zalo Official Account và nhập các thông tin đăng ký gửi 

đến Zalo. 

o Bước 2: Tích chọn Đồng ý đại diện page gửi tin nhắn đến người dùng Zalo. 

o Bước 3: Chọn Cho phép. 
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- Sau khi tích hợp thành công, hệ thống hiển thị thông báo và thông tin Zalo Official Account tại 

màn hình Thiết lập SMS – Email – Tin nhắn Zalo. 

- Để hoàn tất thao tác tích hợp, tại màn hình Thiết lập tính năng, chọn Lưu. 
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4.3.2. Đồng bộ thông tin thành viên đăng ký từ Zalo Official Account 

- Sau khi tích hợp Zalo Official Account với cửa hàng của KiotViet, hệ thống còn cho phép chọn 

Đăng ký là thành viên của ZOA đó, và thông tin này ngay lập tức được đồng bộ về như một tài 

khoản Khách hàng của cửa hàng trên hệ thống của KiotViet. 

- Để thực hiện đồng bộ thông tin, cần thao tác như sau: 

o Tại Zalo Official Account, khách hàng chạm vào Quan tâm. Nếu chưa từng là thành viên của 

ZOA thì ngay lập tức hệ thống sẽ gửi một tin nhắn đề xuất việc Đăng ký thành viên. Sau khi 

nhận được đề xuất, chạm vào Đăng ký thành viên. 
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o Sau đó, khách hàng điền đầy đủ thông tin và chạm vào Gửi thông tin. Thao tác hoàn tất khi 

hệ thống gửi xác nhận thành công. 

 

4.3.3. Gửi tin nhắn qua Zalo Official Account 

- Sau khi tích hợp thành công Zalo Official Account với cửa hàng của KiotViet, có thể gửi tin 

nhắn tới khách hàng qua Zalo Official Account đó. 
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- Lưu ý: Hệ thống chỉ hỗ trợ gửi tin nhắn tự động hoặc tự soạn thảo tới các khách hàng đã đăng 

ký thành viên của Zalo Official Account được tích hợp. 

4.3.3.1. Quản lý nội dung tin nhắn tự động gửi 

- Trong mục chi tiết tính năng Sử dụng tính năng gửi SMS – Email – Tin nhắn Zalo, kích 

tab Tin nhắn Zalo. 

- Hệ thống hiển thị thông tin Thiết lập gửi tin nhắn tự động, tích chọn các mục cho phép gửi 

tin nhắn tự động. 

- Tại phần nội dung tin nhắn, điều chỉnh nội dung như mong muốn hoặc sử dụng mẫu tin có sẵn 

và kích Lưu 

 

- Hệ thống hỗ trợ mặc định 3 loại tin nhắn: 

o Tin nhắn chúc mừng sinh nhật khách hàng: Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn Zalo đến khách 

hàng theo mẫu tin được thiết lập sẵn vào 9h30 sáng ngày sinh nhật của các khách hàng đó. 

o Tin nhắn xác nhận đặt hàng: Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn Zalo đến khách hàng theo 

mẫu tin được thiết lập sẵn khi có đơn đặt hàng của khác hàng đó được tạo ra trên hệ thống. 

o Gửi tin nhắn xác nhận mua hàng: Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn Zalo đến khách hàng 

theo mẫu tin được thiết lập sẵn khi có đơn mua hàng của khác hàng đó được tạo ra trên hệ 

thống. 

- Với mỗi nội dung tin nhắn, hệ thống hỗ trợ người dùng các token: 

o {Khach_Hang}: Họ tên khách hàng 

o {Ma_Don_Hang}: Hiển thị mã đơn hàng 

o {Tong_Cong}: Hiển thị tổng cộng thành tiền của hóa đơn 

o {Ten_Cua_Hang}: Hiển thị tên của cửa hàng 
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4.3.3.2. Tự soạn thảo và gửi tin nhắn cho khách hàng 

- Ngoài tính năng tự động gửi tin nhắn Zalo tới khách hàng, hệ thống còn hỗ trợ soạn thảo tin 

nhắn theo nội dung mong muốn để gửi tới khách hàng. 

- Để thực hiện, bạn thao tác như sau: 

o Bước 1: Trong màn hình Khách hàng chọn khách hàng cần gửi tin theo 2 cách:  

 Cách 1: Tích chọn vào khách hàng cần gửi email, kích Gửi tin, chọn Tin nhắn Zalo  hoặc 

 Cách 2: Kích Gửi tin, chọn Tin nhắn Zalo, nhập khách hàng 

 

o Bước 2: Màn hình hệ thống hiển thị Gửi tin nhắn Zalo. Tại đây, nhập nội dung tin nhắn 

mong muốn gửi tới khách hàng hoặc lựa chọn sử dụng mẫu tin có sẵn kèm nội dung và 

kích Gửi. 

 

- Để sử dụng mẫu tin có sẵn, thực hiện thao tác sau để thiết lập mẫu tin. 

o Bước 1: Tại màn hình Quản lý, bạn di chuột vào mục Thiết lập, kích chọn Quản lý mẫu tin. 
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o Bước 2: Sau khi hệ thống hiển thị nội dung Quản lý SMS – Email – Tin nhắn Zalo, kích 

vào mục +Thêm mẫu và kích chọn +SMS/ZMS. 

 

o Bước 3: Hệ thống hiển thị cửa sổ Thêm mẫu SMS/ZMS. Tại đây, nhập thông tin: Tiêu đề, 

nội dung mẫu tin  kích Lưu. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  127 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

4.3.3.3. Lịch sử gửi tin 

- Khi bất kỳ tin nhắn Zalo nào được gửi đi thành công, hệ thống sẽ ghi nhận nội dung tin nhắn 

đó vào mục Lịch sử gửi tin. 

- Để theo dõi Lịch sử gửi tin, thao tác như sau: 

o Tại màn hình Quản lý, kích vào mục Thiết lập, kích chọn Quản lý mẫu tin. 
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o Sau khi hệ thống hiển thị nội dung Quản lý SMS – Email – Tin nhắn Zalo, kích chọn Lịch 

sử gửi tin. 

 

- Ngoài ra còn có thể tìm kiếm những tin nhắn đã gửi đi từ Zalo theo tiêu đề, nội dung. 

 

- Hoặc sử dụng bộ lọc Loại tin, kích chọn Tin nhắn Zalo. 
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4.3.4. Khách hàng truy vấn điểm tích lũy từ ZOA 

- Sau khi tích hợp Zalo Official Account với cửa hàng của KiotViet, hệ thống sẽ cho phép khách 

hàng có thể Xem điểm tích lũy của mình từ Zalo Official Account. 

- Trước tiên trên tài khoản Zalo Official Account của mình, chủ cửa hàng cần phải thiết lập một 

menu Xem điểm tích lũy, thao tác thực hiện như sau: 

o Bước 1: Tại màn hình Zalo Official Account, kích chọn Quản lý và chọn Thông tin tài khoản. 

o Bước 2: Kích chọn Thiết lập tài khoản. 

o Bước 3: Tại mục Thiết lập menu, kích chọn Thêm menu. 
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o Bước 4: nhập đầy đủ thông tin của menu bao gồm: 

 Tên menu. Ví dụ: Điểm tích lũy 

 Vị trí: Trái/ Giữa/ Phải 

 Loại menu: Chọn Truy vấn tự động 

 Chi tiết: #xemdiemtichluykiotviet 

o Sau đó kích chọn Lưu để hoàn tất Thêm menu. 

 

o Thao tác Thêm menu hoàn tất khi hệ thống hiển thị thông báo: Tạo mới menu thành công 
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- Sau khi thiết lập thành công, khi truy cập vào ZOA, khách hàng có thể xem được thông tin điểm 

tích lũy được quản lý trên KiotViet bằng cách chạm vào mục Điểm tích lũy tại Zalo Official 

Account. 

 

4.3.5. Xóa tích hợp tài khoản Zalo Official Account 

- Trong mục chi tiết tính năng Sử dụng tính năng gửi SMS – Email – Tin nhắn Zalo, kích 

tab Tin nhắn Zalo. 

- Tại đây, kích chọn Xóa kết nối và chọn Đồng ý khi hệ thống gửi xác nhận Xóa tích hợp ZOA. 
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- Thao tác Xóa kết nối hoàn tất khi hệ thống hiển thị thông báo Thành công. 

- Lưu ý: 

o Để thực hiện kết nối với ZOA khác cần xóa kết nối với ZOA hiện tại. 

o Sau khi kết nối bị xóa, hệ thống sẽ KHÔNG cho phép việc các tin nhắn tự động được gửi 

qua Zalo, soạn thảo gửi tin nhắn qua zalo, xem điểm tích lũy từ Zalo hay đồng bộ thông 

tin thành viên (khách hàng) đăng ký qua Zalo Official Account nữa. 

5. Tính năng khóa sổ 

Để giúp chủ cửa hàng chốt được dữ liệu, báo cáo thống kê kết quả kinh doanh tại một thời điểm nào đó 

nhằm tránh việc dữ liệu bị thay đổi, cũng như hạn chế được việc nhận viên của mình gian 

lận, KiotViet hỗ trợ thêm tính năng Khóa sổ. Với tính năng mới này, người dùng sẽ không thể thao tác 

chỉnh sửa các giao dịch trước ngày khóa sổ hoặc sửa đổi các giao dịch về trước ngày khóa sổ. 

5.1. Thiết lập tính năng 

Để sử dụng được tính năng Khóa sổ, cần thao tác bật tính năng này trong phần Thiết lập. Thao tác 

thực hiện như sau: 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), chọn Thiết lập cửa hàng (2) 

- Chọn tab Thiết lập tính năng (3) và tích chọn vào Tính năng khóa sổ (4) 

- Để thiết lập ngày khóa sổ cho một chi nhánh nào đó, kích vào Chi tiết trong phần Tính năng khóa 

sổ. 

https://www.kiotviet.vn/
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- Trên màn hình Thiết lập này khóa sổ, tích chọn vào các chi nhánh cần thiết lập rồi chọn ngày 

muốn khóa sổ của chi nhánh đó. 

 

- Sau khi chọn xong ngày khóa sổ cho 1 chi nhánh bất kỳ, kích lại vào ô vừa nhập, hệ thống sẽ hiển 

thị thông báo cho phép áp dụng ngày vừa nhập cho tất cả các chi nhánh đã chọn. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  134 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

o Nếu áp dụng tích vào ô áp dụng cho các chi nhánh đang chọn, sau đó kích OK để áp dụng.  

o Nếu KHÔNG kích ra ngoài. 

- Sau đó, kích Lưu để lưu lại thông tin Khóa sổ vừa thiết lập. 

 

- Cuối cùng, kích Lưu để hoàn tất việc thiết lập tính năng. 
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5.2. Hoạt động của các giao dịch khi thiết lập khóa sổ 

5.2.1. Giao dịch: Đặt hàng 

Hệ thống không áp dụng việc kiểm tra ngày khóa sổ đối với giao dịch Đặt hàng. 

5.2.2. Giao dịch: Hóa đơn 

5.2.2.1. Tạo hóa đơn mới 

- Đối với giao dịch tạo hóa đơn mới: hệ thống sẽ không cho phép hoàn thành giao dịch nếu chọn 

ngày giao dịch trước ngày khóa sổ. Khi kích Thanh toán, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 

- Ví dụ: Ngày khóa sổ là 31/08/2017, ngày giao dịch là 17/07/2017 thì giao dịch này không thể 

thực hiện được. 
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5.2.2.2. Đồng bộ hóa đơn Offline 

- Với những hóa đơn được tạo lúc offline mà có thời gian tạo trước ngày khóa sổ. Tại màn 

hình Đồng bộ phiếu, xuất hiện biểu tượng lỗi tại hóa đơn đó. 

- Kích vào biểu tượng lỗi, hệ thống sẽ thông báo không thể bán hàng trước ngày khóa khóa sổ. 

 

- Nếu kích Chọn hóa đơn đó để thực hiện đồng bộ, khi kích Lưu (F9) thì hệ thống sẽ hiển thị 

thông báo lỗi. 
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- Nếu vẫn muốn đồng bộ được hóa đơn này, cần Mở sổ cho chi nhánh này hoặc thay đổi ngày 

khóa sổ về trước ngày giao dịch bằng cách truy cập vào phần Thiết lập tính năng khóa sổ. 

5.2.2.3. Cập nhật hóa đơn 

5.2.2.3.1. Cập nhật hóa đơn được tạo trước ngày khóa sổ 

- Hệ thống không cho chỉnh sửa hoặc cập nhật đối với các hóa đơn có ngày giao dịch trước 

thời gian khóa sổ. Khi thực hiện thay đổi và kích Lưu, hệ thống sẽ thông báo lỗi. 
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5.2.2.3.2. Cập nhật hóa đơn được tạo sau ngày khóa sổ 

- Với các hóa đơn đang có thời gian giao dịch sau ngày khóa sổ, hệ thống không cho phép 

thay đổi thời gian về trước ngày khóa sổ. Nếu bạn thực hiện thay đổi này, khi kích Lưu hệ 

thống sẽ thông báo lỗi. 
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5.2.2.4. Hủy hóa đơn 

- Hệ thống không cho phép hủy các hóa đơn có ngày giao dịch trước thời gian khóa sổ. Nếu bạn 

thực hiện, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 
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5.2.3. Giao dịch: Trả hàng 

5.2.3.1. Tạo mới phiếu trả hàng 

- Nếu thời gian tạo phiếu trả hàng trước ngày khóa sổ thì khi kích Trả hàng hệ thống hiện thông 

báo lỗi. 
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5.2.3.2. Đồng bộ phiếu trả hàng Offline 

- Hệ thống không cho phép đồng bộ đối với những phiếu trả hàng được tạo lúc offline mà có 

thời gian giao dịch trước ngày khóa sổ. Khi đồng bộ, hệ thống sẽ hiện thông báo lỗi. 

- Ví dụ: Ngày khóa sổ là 31/08/2017, và giao dịch trả hàng Offline được tạo ngày 01/08/2017 

 

 

- Nếu vẫn muốn đồng bộ được phiếu trả hàng này, cần Mở sổ cho chi nhánh này hoặc thay đổi 

ngày khóa sổ về trước ngày giao dịch bằng cách truy cập vào phần Thiết lập tính năng khóa 

sổ. 

5.2.3.3. Cập nhật phiếu trả hàng 

5.2.3.3.1. Cập nhật phiếu trả hàng được tạo trước ngày khóa sổ 

- Hệ thống không cho phép cập nhật nếu phiếu trả hàng được tạo trước ngày khóa sổ. Khi thực 

hiện hệ thống sẽ hiện thông báo lỗi. 
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5.2.3.3.2. Cập nhật phiếu trả hàng được tạo sau ngày khóa sổ 

- Đối với phiếu trả hàng đang có thời gian giao dịch sau ngày khóa sổ, hệ thống không cho 

phép bạn đổi thời gian về trước ngày khóa sổ. Khi thực hiện thì hệ thống sẽ hiện thông báo 

lỗi. 
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5.2.3.4. Hủy phiếu trả hàng 

- Hệ thống không cho phép hủy các phiếu trả hàng có thời gian giao dịch trước ngày khóa sổ. 

Khi thực hiện, hệ thống sẽ thông báo lỗi. 
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5.2.4. Đồng bộ từ các hệ thống bên ngoài 

- Nếu cửa hàng có liên kết với các hệ thống bên ngoài (ví dụ: Haravan, Adayroi, Lazada) thì các 

giao dịch ở hệ thống này sẽ không thể đồng bộ về phần mềm được nếu các giao dịch có thời 

gian tạo trước ngày khóa sổ. 

- Nếu vẫn muốn đồng bộ được các giao dịch này, cần Mở sổ cho chi nhánh này hoặc thay đổi 

ngày khóa sổ về trước ngày giao dịch ở hệ thống ngoài bằng cách truy cập vào phần Thiết lập 

tính năng khóa sổ. 

5.2.5. Giao dịch: Nhập hàng 

5.2.5.1. Tạo mới phiếu nhập hàng 

- Hệ thống không cho phép bạn tạo phiếu nhập hàng có ngày giao dịch trước ngày khóa sổ. Khi 

thực hiện, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 

- Ví dụ: Ngày khóa sổ là 31/08/2017, ngày giao dịch nhập hàng là 28/08/2017 thì hệ thống sẽ 

báo lỗi khi thực hiện. 
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5.2.5.2. Cập nhật phiếu nhập hàng 

5.2.5.2.1. Cập nhật phiếu nhập hàng được tạo trước ngày khóa sổ 

- Hệ thống không cho phép cập nhật các phiếu nhập hàng có thời gian tạo trước ngày khóa sổ. 

Khi thực hiện, hệ thống sẽ thống báo lỗi. 
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5.2.5.2.2. Cập nhật phiếu nhập hàng được tạo sau ngày khóa sổ 

- Đối với các phiếu nhập hàng có thời gian tạo sau ngày khóa sổ, hệ thống sẽ không cho phép 

bạn thực hiện thay đổi thời gian tạo về trước ngày khóa sổ. Nếu thực hiện, khi lưu thông tin 

thì hệ thống sẽ báo lỗi. 

 

5.2.5.3. Hủy phiếu nhập hàng 

- Hệ thống không cho phép hủy các phiếu nhập hàng có thời gian tạo trước ngày khóa sổ. Nếu 

thực hiện, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 
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5.2.6. Giao dịch: Trả hàng nhập 

5.2.6.1. Tạo mới phiếu trả hàng nhập 

- Hệ thống không cho phép thực hiện giao dịch trả hàng nhập nếu thời gian tạo phiếu trước ngày 

chốt sổ. Nếu thực hiện, khi kích Trả hàng nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 

 

5.2.6.2. Cập nhật phiếu trả hàng nhập 

- Hệ thống không cho phép cập nhật các phiếu trả hàng nhập có thời gian tạo trước ngày khóa 

sổ. Nếu thực hiện, khi kích Lưu thì hệ thống sẽ thống báo lỗi. 
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- Đối với các phiếu trả hàng nhập có thời gian tạo sau ngày khóa sổ, hệ thống sẽ không cho phép 

thay đổi thời gian tạo về trước ngày khóa sổ. Nếu thực hiện, khi kích Lưu thì hệ thống sẽ báo 

lỗi. 
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5.2.6.3. Hủy phiếu trả hàng nhập 

- Hệ thống không cho phép hủy các phiếu trả hàng nhập có thời gian tạo trước ngày khóa sổ. Nếu 

thực hiện, hệ thống sẽ báo lỗi. 

 

5.2.7. Giao dịch: Chuyển hàng 

5.2.7.1. Chuyển hàng 

- Tại chi nhánh có thiết lập tính năng khóa sổ, khi thực hiện tạo phiếu chuyển hàng có ngày giao 

dịch trước ngày khóa sổ, khi kích Hoàn thành thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 

 

5.2.7.2. Nhận hàng 

- Tại chi nhánh có thiết lập tính năng khóa sổ, khi thực hiện nhận hàng có ngày nhận trước ngày 

khóa sổ, khi kích Nhận hàng thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  150 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

5.2.8. Xuất hủy 

5.2.8.1. Tạo phiếu xuất hủy 

- Hệ thống không cho phép tạo phiếu xuất hủy hàng hóa có ngày giao dịch trước ngày khóa sổ. 

Nếu thực hiện, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 

 

5.2.8.2. Cập nhật phiếu xuất hủy 

- Hệ thống không cho phép cập nhật các phiếu xuất hủy có thời gian xuất hủy trước ngày khóa 

sổ. Nếu thực hiện, khi kích Lưu thì hệ thống sẽ thống báo lỗi. 
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- Đối với các phiếu xuất hủy có thời gian tạo sau ngày khóa sổ, hệ thống sẽ không cho phép cập 

nhật thời gian tạo về trước ngày khóa sổ. Nếu thực hiện, khi kích Lưu thì hệ thống sẽ báo lỗi. 

 

5.2.8.3. Hủy phiếu xuất hủy 

- Hệ thống không cho phép bạn hủy phiếu xuất hủy có thời gian tạo phiếu trước ngày khóa sổ. 

Nếu thực hiện, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 

 

5.2.9. Giao dịch: Kiểm kho 

5.2.9.1. Tạo phiếu kiểm kho 

- Hệ thống không cho phép bạn tạo phiếu kiểm kho có thời gian tạo phiếu trước ngày khóa sổ. 

Nếu thực hiện, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 
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5.2.9.2. Hủy phiếu kiểm kho 

- Hệ thống chỉ cho phép bạn hủy phiếu kiểm kho có thời gian tạo sau ngày khóa sổ. Nếu bạn 

thực hiện hủy phiếu kiểm kho tạo trước ngày khóa sổ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 

 

5.2.10. Sản xuất hàng hóa 

5.2.10.1. Tạo phiếu sản xuất 

- Hệ thống không cho phép tạo phiếu sản xuất hàng hóa có ngày thực hiện sau ngày khóa sổ. 

Nếu thực hiện khi kích Hoàn thành hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 
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5.2.10.2. Cập nhật phiếu sản xuất 

- Hệ thống không cho phép cập nhật các phiếu sản xuất có ngày thực hiện trước ngày khóa sổ. 

- Đối với các phiếu sản xuất có ngày thực hiện sau ngày khóa sổ, nếu cập nhật ngày thực hiện 

về trước thời gian khóa sổ thì khi kích Lưu hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 
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5.2.11. Sổ quỹ 

5.2.11.1. Phiếu thu 

5.2.11.1.1. Tạo phiếu thu 

- Hệ thống chỉ cho phép tạo phiếu thu có thời gian sau ngày khóa sổ. Nếu chọn thời gian của 

phiếu trước ngày khóa sổ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 
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- Tương tự, khi tạo phiếu thu trên màn hình bán hàng, hệ thống cũng hiển thị lỗi nếu thời gian 

của phiếu trước ngày khóa sổ. 
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5.2.11.1.2. Cập nhật phiếu thu 

- Hệ thống không cho phép cập nhật các phiếu thu có thời gian trước ngày khóa sổ. 

- Đối với các phiếu thu có thời gian sau ngày khóa sổ, nếu thực hiện cập nhật về trước ngày 

khóa sổ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 

 

5.2.11.2. Phiếu chi 

5.2.11.2.1. Lập phiếu chi 

- Hệ thống chỉ cho phép lập phiếu chi có thời gian sau ngày khóa sổ. Nếu chọn thời gian của 

phiếu trước ngày khóa sổ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 
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5.2.11.2.2. Cập nhật phiếu chi 

- Hệ thống không cho phép cập nhật các phiếu chi có thời gian trước ngày khóa sổ. 

- Đối với các phiếu chi có thời gian sau ngày khóa sổ, nếu thực hiện cập nhật về trước ngày 

khóa sổ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 
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5.2.12. Đối tác 

5.2.12.1. Khách hàng 

5.2.12.1.1. Nợ cần thu từ khách 

- Tạo điều chỉnh: Khi thực hiện điều chỉnh nợ cần thu từ khách, chỉ có thể chọn ngày điều chỉnh 

sau ngày khóa sổ. Nếu chọn ngày điều chỉnh trước ngày khóa sổ thì hệ thống sẽ hiển thị thông 

báo lỗi. 
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- Cập nhật điều chỉnh: Đối với các phiếu điều chỉnh nợ cần thu từ khách được thực hiện trước 

ngày khóa sổ thì hệ thống không cho phép bạn chỉnh sửa. Còn đối với các phiếu điều chỉnh 

sau ngày khóa sổ, cũng không thể thực hiện thay đổi ngày tạo phiếu về trước ngày khóa sổ. 

- Thanh toán: Khi thực hiện thanh toán cho khách, chỉ có thể chọn ngày tạo phiếu sau ngày 

khóa sổ. Nếu chọn ngày tạo phiếu trước ngày khóa sổ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 
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- Cập nhật thanh toán: Đối với các phiếu thanh toán được thực hiện trước ngày khóa sổ thì hệ 

thống không cho phép chỉnh sửa. Còn đối với các phiếu thanh toán sau ngày khóa sổ, cũng 

không thể thực hiện thay đổi ngày tạo phiếu về trước ngày khóa sổ. 

5.2.12.1.2. Lịch sử tích điểm 

- Tạo phiếu điều chỉnh: Khi thực hiện điều chỉnh điểm tích lũy của khách, chỉ có thể chọn 

ngày điều chỉnh sau ngày khóa sổ. Nếu chọn ngày điều chỉnh trước ngày khóa sổ thì hệ thống 

sẽ hiển thị thông báo lỗi. 

 

- Cập nhật phiếu điều chỉnh: Đối với các phiếu điều chỉnh điểm được thực hiện trước ngày 

khóa sổ thì hệ thống không cho phép chỉnh sửa. Còn đối với các phiếu điều chỉnh sau ngày 

khóa sổ, cũng không thể thực hiện thay đổi ngày tạo phiếu về trước ngày khóa sổ. 

5.2.12.2. Nhà cung cấp 

5.2.12.2.1. Nợ cần trả nhà cung cấp 

- Tạo phiếu điều chỉnh: Khi thực hiện điều chỉnh nợ cần trả nhà cung cấp, chỉ có thể chọn ngày 

điều chỉnh sau ngày khóa sổ. Nếu chọn ngày điều chỉnh trước ngày khóa sổ thì hệ thống sẽ 

hiển thị thông báo lỗi. 
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- Cập nhật phiếu điều chỉnh: Đối với các phiếu điều chỉnh nợ cần trả nhà cung cấp được thực 

hiện trước ngày khóa sổ thì hệ thống không cho phép chỉnh sửa. Còn đối với các phiếu điều 

chỉnh sau ngày khóa sổ, cũng không thể thực hiện thay đổi ngày tạo phiếu về trước ngày 

khóa sổ. 

5.2.12.2.2. Thanh toán nợ cho nhà cung cấp 

- Tạo phiếu thanh toán: Khi thực hiện thanh toán nợ cho nhà cung cấp, chỉ có thể chọn ngày 

tạo phiếu sau ngày khóa sổ. Nếu chọn ngày tạo phiếu trước ngày khóa sổ thì hệ thống sẽ hiển 

thị thông báo lỗi. 
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- Cập nhật phiếu thanh toán: Đối với các phiếu thanh toán được thực hiện trước ngày khóa sổ 

thì hệ thống không cho phép chỉnh sửa. Còn đối với các phiếu thanh toán sau ngày khóa sổ, 

cũng không thể thực hiện thay đổi ngày tạo phiếu về trước ngày khóa sổ. 

5.2.12.3. Đối tác giao hàng 

5.2.12.3.1. Lịch sử giao hàng 

- Đối với các hóa đơn được tạo từ chi nhánh có sử dụng tính năng khóa sổ chỉ có thể cập nhật 

được thông tin giao hàng của các hóa đơn tạo sau ngày khóa sổ. Khi cập nhật thông tin giao 

hàng của hóa đơn tạo trước ngày khóa sổ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. 

5.2.12.3.2. Nợ cần trả đối tác giao hàng 

- Tạo phiếu điều chỉnh: Khi thực hiện điều chỉnh nợ cần trả đối tác giao hàng, chỉ có thể chọn 

ngày điều chỉnh sau ngày khóa sổ. Nếu chọn ngày điều chỉnh trước ngày khóa sổ thì hệ thống 

sẽ hiển thị thông báo lỗi. 
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- Cập nhật phiếu điều chỉnh: Đối với các phiếu điều chỉnh nợ cần trả đối tác giao hàng được 

thực hiện trước ngày khóa sổ thì hệ thống không cho phép chỉnh sửa. Còn đối với các phiếu 

điều chỉnh sau ngày khóa sổ, cũng không thể thực hiện thay đổi ngày tạo phiếu về trước ngày 

khóa sổ. 

- Cập nhật phiếu thanh toán: Đối với các phiếu thanh toán được thực hiện trước ngày khóa sổ 

thì hệ thống không cho phép chỉnh sửa. Còn đối với các phiếu thanh toán sau ngày khóa sổ, 

cũng không thể thực hiện thay đổi ngày tạo phiếu về trước ngày khóa sổ. 

6. Quản lý khách hàng theo chi nhánh 

KiotViet hỗ trợ chức năng Quản lý khách hàng theo chi nhánh, giúp các chủ cửa hàng có thể quản lý 

được thông tin cũng như công nợ khách hàng độc lập theo từng chi nhánh. 

6.1. Thiết lập tính năng 

6.1.1. Bật tính năng 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), chọn Thiết lập cửa hàng (2). 

- Kích chọn tab Thiết lập tính năng (3), tích chọn tính năng Quản lý khách hàng theo chi 

nhánh (4) để bật tính năng 

https://www.kiotviet.vn/
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- Hệ thống hiển thị thông báo nhắc nhở người dùng cân nhắc kỹ khi sử dụng tính năng này. 

 

- Khi kích Đồng ý thì tính năng sẽ được bật. Lúc này, hệ thống sẽ tự động chuyển các khách hàng 

đang có sẵn trên hệ thống về các chi nhánh theo tiêu chí: Khách hàng được tạo ở chi nhánh nào 

sẽ được chuyển về chi nhánh đó quản lý. 

- Sau đó, kích Lưu để hoàn tất thiết lập. 
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6.1.2. Tắt tính năng 

- Khi người dùng không muốn quản lý khách hàng theo chi nhánh nữa thì có thể tắt tính năng này. 

Khi đó, danh sách khách hàng tại tất cả các chi nhánh sẽ chuyển về quản lý chung trên hệ thống. 

- Thao tác tắt tính năng bằng cách bỏ tích chọn trong phần Thiết lập tính năng. 
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- Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo: 

 

- Kích Đồng ý để tắt chức năng. 

- Sau đó, kích Lưu để hoàn tất việc tắt tính năng. 

- Nếu trên hệ thống có các khách hàng có số điện thoại trùng nhau, hệ thống sẽ hiện thông báo: 
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- Kích vào Khách hàng trùng nhau để tải về file excel danh sách và cập nhật lại thông tin khách 

hàng trên hệ thống. 

 

- Cuối cùng kích Lưu để thực hiện tắt tính năng. 
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6.2. Thay đổi khi quản lý khách hàng theo chi nhánh 

6.2.1. Giao dịch Bán hàng – Đặt hàng – Trả hàng 

Trên màn hình Bán hàng, với các giao dịch Bán hàng - Đặt hàng - Trả hàng: 

- Khi cửa hàng sử dụng tính năng quản lý khách hàng theo chi nhánh thì hệ thống chỉ cho phép 

người bán hàng tìm kiếm và chọn các khách hàng của chi nhánh đang giao dịch. 

- Nếu không quản lý khách hàng theo chi nhánh thì hệ thống sẽ cho phép người bán hàng tìm 

kiếm và chọn khách hàng của tất cả các chi nhánh. 

6.2.2. Quản lý khách hàng 

6.2.2.1. Quản lý khách hàng theo chi nhánh 

- Quản lý khách hàng theo chi nhánh: 

o Hệ thống sẽ mặc định hiển thị danh sách khách hàng tại chi nhánh đang đăng nhập. 

o Danh sách khách hàng được hiển thị thêm cột Chi nhánh 

 

o Ngoài ra, người dùng có thể xem danh sách khách hàng của các chi nhánh khác mà mình có 

quyền thông qua bộ lọc Chi nhánh. 

- Import danh sách khách hàng:  Khi quản lý khách hàng theo chi nhánh thì File mẫu excel sẽ 

có thêm cột Chi nhánh 

 

- Tương tự file excel danh sách khách hàng được export từ hệ thống sẽ có thêm cột Chi 

nhánh nếu cửa hàng quản lý khách hàng theo chi nhánh.  
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6.2.2.2. Không quản lý khách hàng theo chi nhánh 

- Không quản lý khách hàng theo chi nhánh thì hệ thống sẽ hiển thị danh sách khách hàng chung 

trên toàn hệ thống. 

- Danh sách khách hàng được hiển thị không có cột Chi nhánh 

 

- Import danh sách khách hàng:  Khi không quản lý khách hàng theo chi nhánh thì File mẫu 

excel sẽ không có cột Chi nhánh 

 

6.2.3. Sổ quỹ: Lập phiếu thu – Phiếu chi 

- Đối với giao dịch tạo Phiếu thu hoặc Phiếu chi, trong phần lựa chọn Người nộp hoặc Người 

nhận: 

- Quản lý khách hàng theo chi nhánh thì hệ thống chỉ cho phép tìm kiếm và chọn khách hàng trên 

chi nhánh đang thực hiện 

- Không quản lý khách hàng theo chi nhánh thì hệ thống cho phép tìm kiếm và chọn khách hàng 

chung trên toàn hệ thống. 
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6.2.4. Báo cáo khách hàng 

- Trong báo cáo khách hàng, khi cửa hàng sử dụng tính năng quản lý khách hàng theo chi nhánh 

thì hệ thống có thêm bộ lọc Chi nhánh cho phép người dùng xem báo cáo khách hàng theo từng 

chi nhánh. 

 

6.2.5. Màn hình tổng quan 

- Quản lý khách hàng theo chi nhánh: Ở màn hình tổng quan thông báo sinh nhật khách hàng sẽ 

chỉ tính trên những khách hàng thuộc chi nhánh hiện tại mà người dùng đang truy cập. 

- Không quản lý khách hàng theo chi nhánh: Ở màn hình tổng quan thông báo sinh nhật khách 

hàng sẽ tính trên những khách hàng trên toàn bộ gian hàng đó. 
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6.2.6. Quản lý phân quyền người dùng 

- Quản lý khách hàng theo chi nhánh: Nếu người dùng có quyền quản lý khách hàng trên chi 

nhánh nào chỉ có quyền thao tác với danh sách khách hàng của chi nhánh đó. 

- Không quản lý khách hàng theo chi nhánh: Nếu người dùng có quyền quản lý khách hàng trên 

một chi nhánh bất kỳ thì sẽ có quyền thao tác với danh sách khách hàng trên toàn bộ gian hàng. 

7. Tính năng khuyến mại 

7.1. Thiết lập tính năng 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), chọn Thiết lập cửa hàng (2). 

- Chọn tab Thiết lập tính năng (3) và tích chọn vào Sử dụng tính năng Khuyến mại (4) 

 

- Để thiết lập Khuyến mại, kích vào Chi tiết trong phần Sử dụng tính năng Khuyến mại. 

- Màn hình Sử dụng tính năng khuyến mại hiện ra như sau: 
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o Tích chọn Áp dụng gộp chương trình khuyến mại cho phép áp dụng nhiều chương trình khuyến 

mại cùng lúc. 

o Kích Xong để về lại màn hình Thiết lập tính năng. 

- Kích Lưu để hoàn tất thiết lập. 

7.2. Quản lý khuyến mại 

- Tính năng quản lý khuyến mại có thể TẠO và KIỂM SOÁT toàn bộ các chương trình khuyến mại 

của cửa hàng. Có thể tạo chương trình khuyến mại mới, lựa chọn hình thức khuyến mại, xem các 

chương trình khuyến mại đang hoạt đông hoặc điều chỉnh khuyến mại. 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập, chọn Quản lý khuyến mại 

 

- Màn hình Chương trình khuyến mại được hiện ra như sau: 
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- Hệ thống mặc định hiển thị danh sách các chương trình khuyến mại ở trạng thái đang được kích 

hoạt. 

- Sử dụng bộ lọc khuyến mại theo các thông tin: Mã chương trình, tên chương trình, chi nhánh áp 

dụng hoặc trạng thái của khuyến mại 

 

7.2.1. Xem khuyến mại 

- Xem thông tin chi tiết của chương trình khuyến mại nào, kích vào chương trình khuyến mại đó, 

cửa sổ của chương trình khuyến mại sẽ được mở ra với đầy đủ thông tin chi tiết với 3 tab: 
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o Tab 1: Thông tin: hiển thị các thông tin tổng quan như: mã chương trình khuyến mại, tên 

chương trình, thời gian áp dụng, trạng thái và ghi chú khuyến mại. 

 

o Tab 2: Điều kiện khuyến mại: hiển thị thông tin chi tiết về điều kiện được áp dụng khuyến 

mại và ưu đãi của chương trình. 
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o Tab 3: Lịch sử khuyến mại: hiển thị thông tin về các giao dịch có sử dụng khuyến mại 

 

- Cột Giá trị khuyến mại là giá trị được khuyến mại của từng hóa đơn gắn với mỗi chương trình 

khuyến mại tương ứng để có thể tổng kết hoặc so sánh với doanh thu của đơn hàng. 

- Kích vào mã phiếu để xem chi tiết của giao dịch đó. 

7.2.2. Thêm khuyến mại  

- Tại màn hình Chương trình khuyến mại, kích vào nút + Chương trình khuyến mại. 
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- Màn hình Thêm mới chương trình khuyến mại hiện ra như sau: 

 

- Nhập các thông tin cơ bản như: Mã chương trình (bỏ trống hệ thống sẽ sinh mã tự động), Tên 

chương trình (bắt buộc), Trạng thái (kích hoạt hoặc chưa áp dụng – bắt buộc) và Ghi chú thông 

tin. 

- Sau đó, chuyển qua phần thiết lập các thông tin khuyến mại với 3 tab: Hình thức khuyến mại, Thời 

gian áp dụng, Phạm vi áp dụng. 

o Tab 1: Hình thức khuyến mại: Cho phép lựa chọn các hình thức khuyến mại khác nhau. 
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o Tab 2: Thời gian áp dụng: Cho phép xác định thời gian áp dụng chương trình khuyến mại. Có 

thể lựa chọn áp dụng chương trình khuyến mại theo tháng, tuần hay theo dịp như sinh nhật của 

từng khách hàng, hoặc áp dụng theo giờ để chạy các chương trình Giờ vàng giảm giá… 
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Ở tab Thời gian áp dụng, lựa chọn các điều kiện và nhập: 

 Hiệu lực từ: Đây là khoảng thời gian chương trình khuyến mại có hiệu lực, có thể chọn cả giờ 

bắt đầu và giờ kết thúc chương trình. 

 Theo tháng: Lựa chọn cụ thể một số tháng được áp dụng khuyến mại trong thời gian khuyến 

mại còn hiệu lực (theo điều kiện 1). Nếu không áp dụng có thể không chọn. 

 Theo ngày: Nếu chương trình chỉ diễn ra vào một số ngày trong tháng, chọn ngày, hệ thống 

sẽ tự động thông báo có khuyến mại trên Hóa đơn (màn hình bán hàng) vào những ngày đó. 

 Áp dụng cho ngày sinh nhật của khách hàng: Khi chọn điều kiện này, khách hàng có ngày 

sinh nhật trong khoảng thời gian áp dụng khuyến mại (điều kiện 1) sẽ được hưởng ưu đãi theo 

chương trình khuyến mại. 

 Theo thứ: Chọn các ngày trong tuần được áp dụng khuyến mại. 

 Theo giờ: Chọn giờ được áp dụng khuyến mại trong ngày. 
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 Cảnh báo nếu khách hàng đã được hưởng khuyến mại này: Khi kích chọn vào ô này thì 

hệ thống sẽ hiện cảnh báo khi áp dụng chương trình khuyến mại cho khách hàng từ lần thứ 2 

trở đi. 

 Lưu ý: Nếu có nhiều tiêu chí thời gian được chọn, hệ thống sẽ lấy theo điểm chung thỏa mãn 

tất cả các điều kiện lọc đã chọn. 

o Tab 3: Phạm vi áp dụng. 

Cho phép lựa chọn phạm vi áp dụng theo từng chi nhánh hay cả hệ thống, hoặc lựa chọn áp dụng 

theo toàn bộ người bán hay từng nhân viên cụ thể; áp dụng cho toàn bộ khách hàng hay từng nhóm 

riêng biệt. 

 

Tại Phạm vi áp dụng, lựa chọn các điều điện để quy định phạm vi cho chương trình khuyến mại: 

 Lựa chọn một, một số Chi nhánh nhất định được áp dụng, hoặc áp dụng Toàn hệ thống. 

 Lựa chọn áp dụng khuyến mại theo người bán, có thể áp dụng cho toàn bộ người bán hoặc một 

số người bán nhất định. 

 Lựa chọn nhóm khách hàng được hưởng khuyến mại, hoặc áp dụng cho tất cả khách hàng. 

- Sau đó kích Lưu để hoàn tất. 
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7.2.3. Cập nhật khuyến mại 

- Hệ thống chỉ cho phép cập nhật khuyến mại khi chưa phát sinh giao dịch có khuyến mại. 

- Từ màn hình Chương trình khuyến mại (danh sách các chương trình khuyến mại) thao tác như 

sau: 

 

- Kích vào tên chương trình khuyến mại bất kỳ cần cập nhật. 

- Bảng thông tin mở rộng hiện ra, kích chọn Cập nhật 

- Cửa sổ thông tin Chương trình khuyến mại được mở ra.  

- Nếu chương trình khuyến mại chưa phát sinh giao dịch có thể sửa được toàn bộ. 

- Nếu chương trình khuyến mại đã phát sinh giao dịch thì có thể sửa một số thông tin nhưng không 

thay đổi được Hình thức khuyến mại. 

o Các thông tin có thể sửa được: Tên chương trình, Tình trạng, Thời gian áp dung, Phạm vi áp 

dung, Ghi chú. 

o Các thông tin không được phép sửa: Hình thức khuyến mại 

- Sau đó kích Lưu để cập nhật. Hoặc kích Bỏ qua để hủy cập nhật. 

7.2.4. Sao chép khuyến mại 

- Từ màn hình Chương trình khuyến mại (danh sách các chương trình khuyến mại) thao tác như 

sau: 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  181 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Kích vào tên chương trình khuyến mại bất kỳ mà cần cập nhật. 

- Bảng thông tin mở rộng hiện ra, kích chọn Sao chép 

- Cửa sổ thông tin Chương tình khuyến mại được mở ra. Hệ thống cho phép người dùng tạo nhanh 

một chương trình khuyến mại tương tự và người dùng có thể tùy chỉnh. 

- Hệ thống mặc định gợi ý chương trình khuyến mại ở trạng thái Chưa áp dụng, nếu muốn Kích 

hoạt ngay thì tích chọn lại trạng thái. 

- Sau đó kích Lưu để sao chép hoặc kích Bỏ qua để hủy sao chép. 

7.2.5. Xóa khuyến mại 

- Từ màn hình Chương trình khuyến mại (danh sách các chương trình khuyến mại) thao tác như 

sau: 
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- Kích vào tên chương trình khuyến mại bất kỳ mà bạn cần cập nhật. 

- Bảng thông tin mở rộng hiện ra, kích chọn Xóa. 

- Hệ thống hiển thị cảnh báo: Bạn có chắc chắn muốn xóa hay không. 

- Kích Đồng ý để xóa chương trình khuyến mại, hoặc chọn Bỏ qua để hủy xóa. 

- Lưu ý: Chương trình khuyến mại chỉ xóa được khi chưa phát sinh giao dịch nào. 

7.3. Các hình thức khuyến mại 

- Thiết lập các điều kiện và loại khuyến mại. 
- KiotViet hiện đang hỗ trợ 2 loại điều kiện để xây dựng chương trình khuyến mại là: Khuyến mại 

theo Hóa đơn và Khuyến mại theo Hàng hóa. 

7.3.1. Khuyến mại theo hóa đơn 

- Là xây dựng chương trình khuyến mại theo tổng tiền hàng khách mua của 1 hóa đơn. 

- Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Hóa đơn. Rồi chọn các hình thức khuyến mại như: Giảm giá 

hóa đơn, Tặng hàng, Giảm giá hàng hoặc Tặng điểm. 
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- Sau đó, thực hiện thêm các điều kiện tương ứng với mỗi hình thức khuyến mại. 

- Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ thêm tối đa 20 điều kiện cho 1 hình thức khuyến mại. 

7.3.1.1. Giảm giá hóa đơn 

- Là hình thức khuyến mại giảm giá hóa đơn theo tổng tiền hàng của hóa đơn đang giao dịch. 

- Chọn Hình thức là Giảm giá hóa đơn 
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- Thực hiện thêm các điều kiện để được áp dụng khuyến mại và giá trị khuyến mại bằng cách 

kích vào nút +Thêm điều kiện. 

 

- Thực hiện nhập điều kiện số tiền hàng khách mua đạt mức nào đó để được hưởng khuyến mại 

vào ô Từ. Nhập giá trị khuyến mại giảm giá đối với hóa đơn đó vào ô Giảm giá (có thể chọn 

giảm giá theo số tiền hoặc theo %). 

- Ví dụ: Tổng tiền hàng từ 500.000đ trở lên sẽ được giảm giá 10% cho đơn hàng đó. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  185 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Trường hợp, cửa hàng áp dụng nhiều mức ưu đãi tương ứng với các mức giá trị mua hàng của 

khách, kích Thêm điều kiện để thêm các mức khuyến mại khác. 

- Ví dụ: 

o Tổng tiền hàng từ 500.000đ trở lên sẽ được giảm giá 10%; 

o Tổng tiền hàng từ 2.000.000đ trở lên sẽ được giảm 15% 
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7.3.1.2. Tặng hàng theo hóa đơn 

- Là hình thức khuyến mại tặng hàng hóa theo tổng tiền hàng của hóa đơn đang giao dịch. 

- Chọn Hình thức là Tặng hàng 
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- Sau đó, thực hiện chọn thêm điều kiện để áp dụng khuyến mại và hàng hóa khuyến mại bằng 

cách kích + Thêm điều kiện. 

 

- Thực hiện nhập điều kiện tổng tiền hàng khách mua đạt mức nào đó để được hưởng khuyến 

mại vào ô Từ.  

- Nhập số lượng và chọn hàng hóa được khuyến mại theo tên hàng hóa hoặc chọn nhóm hàng 

hóa. Hệ thống cho phép chọn nhiều hàng hóa khác nhau. Số lượng hàng được tặng là tổng số 

sản phẩm trong các hàng hóa được chọn. 

- Ví dụ 1: Tổng tiền hàng khách mua từ 2.000.000đ trở lên sẽ được tặng 01 Sữa tắm Pubchen 

Đức hoặc 01 Sữa tắm Simply. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  188 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Ví dụ 2: Tổng tiền hàng từ 3.000.000đ trở lên sẽ được tặng một mặt hàng bất kỳ trong nhóm 

hàng hóa Nhất Nhất 
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- Lưu ý: Nếu chọn Tất cả nhóm hàng thì toàn bộ hàng hóa của tất cả các nhóm sẽ được chọn. 
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7.3.1.3. Giảm giá hàng theo hóa đơn 

- Là hình thức khuyến mại giảm giá mua mặt hàng nào đó theo tổng tiền hàng của hóa đơn đang 

giao dịch. 

- Chọn Hình thức là Giảm giá hàng 

 

- Và thực hiện thao tác thêm điều kiện, giá trị khuyến mại và mặt hàng hoặc nhóm hàng hóa 

được giảm giá. 

- Ví dụ: 

o Tổng tiền hàng của hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên sẽ được giảm giá 50.000đ khi mua 01 áo 

sơ mi xanh - S hoặc 01 Aó chống nắng Uni Nhật Bản – Hồng L. 

o Tổng tiền hàng từ 2.000.000đ trở lên sẽ được giảm 20% khi mua 02 hàng hóa bất kỳ thuộc 

nhóm Dưỡng da. 

o Tổng tiền hàng từ 5.000.000đ trở lên sẽ được giảm 20% khi mua 02 sản phẩm bất kỳ trong 

nhóm Nước hoa hiệu. 
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7.3.1.4. Tặng điểm theo hóa đơn 

- Là hình thức khuyến mại tặng điểm cho khách hàng theo tổng tiền hàng của hóa đơn đang giao 

dịch.  

- Lưu ý: Để áp dụng hình thức khuyến mại này, gian hàng phải thiết lập sử dụng tính năng Tích 

điểm 

- Chọn Hình thức là Tặng điểm 
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- Thực hiện thao tác thêm điều kiện và số lượng điểm được khuyến mại 

- Ví dụ: 

o Tổng tiền hàng từ 500.000đ trở lên sẽ được tặng thêm 30 điểm tích lũy; 

o Tổng tiền hàng từ 1.000.000đ trở lên sẽ được tặng 80 điểm. 
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7.3.2. Khuyến mại theo hàng hóa 

- Là xây dựng chương trình khuyến mại theo loại hàng hóa khách mua của 1 hóa đơn. 

- Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Hàng hóa. 

- Chọn một trong các hình thức khuyến mại sau: Mua hàng giảm giá hàng, Mua hàng tặng 

hàng, Mua hàng tặng điểm hoặc Giá bán theo số lượng mua 

 

- Nút tích Hàng giảm giá không nhân theo SL mua cho phép giới hạn không tăng số lượng hàng 

hóa được ưu đãi theo cấp số nhân khi khách hàng mua nhiều hàng hóa trong điều kiện. Nút tích 

chỉ áp dụng với loại khuyến mại Mua hàng giảm giá hàng và Mua hàng tặng hàng 
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- Ví dụ: 

o Mua 02 áo phông nữ được giảm giá khi mua 01 đôi tất. Khi mua 04 áo phông nữ thì vẫn chỉ 

được giảm giá cho 01 đôi tất. 

o Mua 02 áo phông nữ được tặng 01 đôi tất. Khi mua 04 áo phông nữ thì vẫn chỉ được tặng 01 

đôi tất. 

- Sau đó, thực hiện thêm các điều kiện tương ứng với mỗi hình thức khuyến mại. 

- Lưu ý: Với mỗi hình thức khuyến mại, hệ thống hỗ trợ thêm tối đa 20 điều kiện. 

7.3.2.1. Mua hàng giảm giá hàng 

- Là hình thức khuyến mại khách mua số lượng hàng nhất định sẽ được giảm giá các mặt hàng 

tiếp theo. 

- Ví dụ: Mua 05 sản phẩm nhóm Mỹ phẩm cao cấp được giảm 20% cho 02 sản phẩm nước hoa. 

- Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Hàng hóa. Sau đó chọn Hình thức là Mua hàng giảm giá 

hàng 
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- Và thực hiện thao tác thêm điều kiện bằng cách kích vào nút +Thêm điều kiện 

- Thực hiện nhập điều kiện theo các bước sau: Chọn số lượng và Hàng hóa/ Nhóm hàng hóa 

mua (điều kiện). Sau đó, chọn giá trị Giảm giá, rồi chọn số lượng và Hàng hóa/ Nhóm hàng 

hóa được giảm giá (khuyến mại). 
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- Lưu ý: 

o Có thể chọn loại hàng/nhóm hàng điều kiện trùng với loại hàng/nhóm hàng tặng. 

o Có thể thêm tối đa 20 Điều kiện cho khuyến mại này. 

7.3.2.2. Mua hàng tặng hàng 

- Là hình thức khuyến mại khi Khách mua số lượng hàng nhất định sẽ được tặng thêm hàng hóa. 

- Ví dụ: Khách mua 3 nước hoa Amarige sẽ được tặng thêm 1 Combo gội xả ủ hoặc Balm cho 

vùng da quanh mắt 

- Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Hàng hóa. Sau đó chọn Hình thức là Mua hàng tặng 

hàng. 
- Chọn Thêm điều kiện và nhập thông tin vào các ô: 

o Nhập số lượng hàng/ nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua đạt từ số lượng này trở lên) 

o Nhập loại hàng/ nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua loại hàng này) 

o Nhập số lượng hàng/ nhóm hàng tặng (khách được tặng số lượng này) 

o Nhập loại hàng/ nhóm hàng tặng (khách được tặng loại hàng/ nhóm hàng này) 

 

- Lưu ý: 

o Có thể chọn loại hàng/ nhóm hàng điều kiện trùng với loại hàng/ nhóm hàng tặng. 

o Có thể thêm tối đa 20 Điều kiện cho khuyến mại này. 

7.3.2.3. Mua hàng tặng điểm 

- Là hình thức khuyến mại Khách mua số lượng hàng nhất định sẽ được tặng thêm điểm tích 

lũy. 

- Nút tích Điểm tặng không nhân theo SL mua cho phép giới hạn không tăng số lượng điểm 

được ưu đãi theo cấp số nhân khi khách hàng mua nhiều hàng hóa trong điều kiện.  
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- Ví dụ: 

o Mua 3 sản phẩm thuộc nhóm Mỹ phẩm (cùng 1 loại sản phẩm) được tặng thêm 10 điểm tích 

lũy. Nếu thực tế khách mua 6 sản phẩm thì được tặng 20 điểm tích lũy 

o Hoặc khách mua 5 set mỹ phẩm Whoo được tặng thêm 20% điểm (số điểm của hàng mua) 

- Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Hàng hóa. Sau đó chọn Hình thức là Mua hàng tặng điểm. 

- Chọn Thêm điều kiện và nhập thông tin vào các ô: 

o Nhập số lượng hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua số lượng này) 

o Nhập loại hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua loại hàng này) 

o Nhập số lượng điểm/% điểm khách được tặng (khách được tặng số lượng điểm/% điểm này) 

o Nếu chọn Điểm: Khách sẽ được cộng thêm số điểm tích lũy 

o Nếu chọn %: Khách sẽ được tặng thêm % điểm của hàng mua. 
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- Lưu ý: 

o Có thể chọn loại hàng/nhóm hàng điều kiện trùng với loại hàng/nhóm hàng tặng. 

o Có thể thêm tối đa 20 Điều kiện cho khuyến mại này. 

7.3.2.4. Khuyến mại Giá bán theo số lượng mua 

- Là hình thức khuyến mại khi Khách mua càng nhiều thì càng được giảm giá tốt. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  199 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Ví dụ: 

o Khách mua 2 Bộ dưỡng da cao cấp Coreana trở lên được giảm giá hoặc có giá bán khác 

- Chọn Thêm điều kiện và nhập thông tin vào các ô: 

- Khi mua: Chọn loại hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua loại hàng này) 

- Chọn Thêm dòng sau đó thao tác tiếp: 

- Nhập số lượng hàng điều kiện (khách cần phải mua từ số lượng này) 

- Giá bán nguyên giá (ô này hệ thống tự lấy theo giá bán lẻ) 

- Giá bán khuyến mại mà khách được hưởng. 

- Lưu ý: 

o Có thể thêm tối đa 20 mức khuyến mại cho mỗi mặt hàng/nhóm hàng (hay còn gọi là 20 lựa 

chọn Thêm dòng) 

o Có thể thêm tối đa 20 Điều kiện cho khuyến mại này. 

7.4. Áp dụng chương trình khuyến mại 

- Khi giá trị hóa đơn hoặc hàng hóa khách mua đủ điều kiện của một hoặc nhiều chương trình 

khuyến mại thì hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng Hộp quà để cảnh báo hóa đơn hoặc hàng hóa này 

được phép áp dụng chương trình khuyến mại. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  200 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Khuyến mại trên hàng hóa: Hàng hóa trong hóa đơn đủ điều kiện áp dụng chương trình khuyến 

mại theo hàng hóa. 

- Khuyến mại trên hóa đơn: Tổng tiền hàng của hóa đơn đủ điều kiện áp dùng chương trình 

khuyến mại theo hóa đơn. 

7.4.1. Hóa đơn 

7.4.1.1. Khuyến mại theo hóa đơn 

- Để áp dụng các chương trình khuyến mại theo hóa đơn, bạn kích vào biểu tượng hộp quà trong 

phần Tổng tiền hàng (nếu hóa đơn đủ điều kiện của một chương trình khuyến mại nào đó) 

 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các chương trình khuyến mại trên hóa đơn hợp lệ. 
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- Bạn tích chọn vào chương trình khuyến mại. Sau đó, chọn ưu đãi của chương trình (nếu có). 

 

- Nếu bạn nhập quá số lượng ưu đãi cho phép của chương trình thì hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo 

và không cho phép nhập. 

- Sau khi chọn xong, bạn kích Áp dụng để hoàn tất. 

- Thông tin ưu đãi hoặc sản phẩm ưu đãi được áp dụng sẽ hiển thị như sau: 

o Với khuyến mại hóa đơn tặng hàng: 
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o Với khuyến mại hóa đơn giảm giá hóa đơn: 

 

o Với khuyến mại hóa đơn tặng điểm: 

 

7.4.1.2. Khuyến mại theo hàng hóa 

7.4.1.2.1. Khuyến mại Mua hàng giảm giá hàng 

- Tại màn hình bán hàng, bạn chọn hàng hóa bán. Đối với các sản phẩm có khuyến mại sẽ có 

biểu tượng hình gói quà bên cạnh. Bạn kích vào biểu tượng gói quà để chọn chương trình 

khuyến mại. 
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- Màn hình danh sách các chương trình khuyến mại hợp lệ hiện ra: 

 

- Bạn thực hiện tích chọn áp dụng khuyến mại sau đó chọn hàng hóa được áp dụng giảm giá. 

- Màn hình chọn hàng khuyến mại hiện ra. Bạn kích chọn hàng hóa khuyến mại. Sau đó 

kích Áp dụng 
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- Các sản phẩm vừa chọn sẽ được đưa vào màn hình chọn khuyến mại. 

- Tại đây, bạn thực hiện nhập số lượng của hàng hóa vừa chọn. 

 

- Hệ thống không cho phép bạn chọn số lượng hàng hóa vượt quá số lượng quy định của 

chương trình khuyến mại. Nếu bạn chọn quá thì hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo. 

- Bạn có thể loại bỏ hàng hóa ưu đãi đã chọn bằng các kích vào biểu tượng X tại sản phẩm đó. 
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- Sau khi chọn xong hàng hóa được khuyến mại giảm giá. Bạn kích Áp dụng. 

- Khi áp dụng khuyến mại thì biểu tượng hộp quà được mở kèm theo thông tin chương trình 

khuyến mại vừa áp dụng. Đồng thời sản phẩm khuyến mại được hiển thị ngay phía dưới sản 

phẩm điều kiện. 

 

- Giá bán của sản phẩm khuyến mại là giá sau khi đã giảm theo chương trình vừa áp dụng. 

7.4.1.2.2. Khuyến mại Mua hàng tặng hàng 

- Tại màn hình bán hàng, bạn chọn hàng hóa bán. Đối với các sản phẩm có khuyến mại sẽ có 

biểu tượng hình gói quà bên cạnh. Bạn kích vào biểu tượng gói quà để chọn chương trình 

khuyến mại. 
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- Màn hình danh sách các chương trình khuyến mại hợp lệ hiện ra 

 

- Bạn thực hiện tích chọn khuyến mại mà khách chọn. Sau đó, kích Áp dụng. 

- Khi áp dụng khuyến mại thì biểu tượng hộp quà được mở kèm theo thông tin chương trình 

khuyến mại vừa áp dụng. Đồng thời sản phẩm kèm số lượng khuyến mại được hiển thị ngay 

phía dưới sản phẩm điều kiện. 

 

- Giá bán của sản phẩm khuyến mại là bằng 0. 

7.4.1.2.3. Khuyến mại Mua hàng tặng điểm 

- Đối với hình thức khuyến mại mua hàng tặng điểm, bạn phải chọn khách hàng trước thì mới 

áp dụng được khuyến mại này. 

- Khi bạn chọn sản phẩm có khuyến mại tặng điểm thì hệ thống sẽ hiẻn thị biểu tượng hình 

gói quà bên cạnh sản phẩm đó. Bạn kích vào biểu tượng gói quà để chọn chương trình khuyến 

mại. 
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- Màn hình danh sách các chương trình khuyến mại hợp lệ hiện ra 

 

- Bạn thực hiện tích chọn khuyến mại mà khách chọn. Sau đó, kích Áp dụng. 

- Khi áp dụng khuyến mại thì biểu tượng hộp quà được mở kèm theo thông tin chương trình 

khuyến mại vừa áp dụng. 

 

7.4.1.2.4. Khuyến mại Giá bán theo số lượng mua 

- Tại màn hình bán hàng, bạn chọn hàng hóa bán. Đối với các sản phẩm có khuyến mại sẽ có 

biểu tượng hình gói quà bên cạnh. Bạn kích vào biểu tượng gói quà để chọn chương trình 

khuyến mại. 
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- Màn hình danh sách các chương trình khuyến mại hợp lệ hiện ra 

 

- Bạn thực hiện tích chọn khuyến mại mà khách chọn. Sau đó, kích Áp dụng. 

 

- Khi áp dụng khuyến mại thì biểu tượng hộp quà được mở kèm theo thông tin chương trình 

khuyến mại vừa áp dụng. 

- Lúc này giá bán của sản phẩm được tính theo ưu đãi của chương trình khuyến mại. 

 

7.4.2. Trả hàng 

7.4.2.1. Đối với hóa đơn có hàng hóa được áp dụng khuyến mại 

- Với các hàng hóa trả lại có áp dụng chương trình khuyến mại trước đó thì hệ thống sẽ hiển thị 

biểu tượng KM 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  209 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Và giá trả lại lúc này là giá đã giảm theo chương trình khuyến mại đã áp dụng trước đó. 

 

7.4.2.2. Đối với hóa đơn có áp dụng khuyến mại giảm giá hóa đơn 

- Với các hóa đơn trả hàng trước đó có áp dụng các chương trình khuyến mại giảm giá trên tổng 

hóa đơn thì khi trả hàng, hệ thống sẽ tự động giảm trừ giá trả lại theo khuyến mại đã áp dụng. 
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7.4.2.3. Đối với hóa đơn có áp dụng khuyến mại tặng điểm 

- Màn hình trả hàng sẽ có giao diện giống màn hình trả hàng thông thường nếu là chương trình 

khuyến mại tặng điểm theo hóa đơn. 

 

- Hoặc có biểu tượng KM trên hàng hóa nếu là chương trình khuyến mại mua hàng tặng điểm. 
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- Phần điểm tích lũy trong màn hình quản lý khách hàng có sự thay đổi giảm số điểm cho giao 

dịch trả hàng. 

 

7.4.3. Xem thông tin hóa đơn có áp dụng khuyến mại 

7.4.3.1. Đối với hóa đơn có hàng hóa áp dụng khuyến mại 

- Giá bán của hàng hóa được hưởng khuyến mại được hiển thị trong phần chi tiết hóa đơn. 

- Ngoài ra, thông tin của chương trình khuyến mại cũng được hiển thị rõ ràng ngay bên dưới 

phần thông tin hàng hóa. 
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7.4.3.2. Đối với hóa đơn áp dụng khuyến mại Giảm giá hóa đơn 

- Hệ thống hiển thị phần thông tin khuyến mại giảm giá hóa đơn ngay dưới phần tổng tiền hàng 

và thông tin chi tiết của chương trình khuyến mại được hiển thị dưới phần thông tin hàng hóa. 
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7.4.3.3. Đối với hóa đơn có áp dụng khuyến mại Tặng điểm 

- Thông tin của chương trình khuyến mại tặng điểm được hiển thị dưới phần thông tin hàng hóa. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  214 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

7.5.  Phân quyền 

Đối với tính năng quản lý khuyến mại, hệ thống hỗ trợ 4 loại phân quyền người dùng là: Xem danh 

sách, Thêm mới, Cập nhật và Xóa 

 

7.5.1. Xem Danh sách 

- Với phân quyền này, người dùng chỉ có thể xem thông tin của chương trình khuyến mại mà 

không thể thao tác thay đổi thông tin khuyến mại được. 
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7.5.2. Thêm mới 

- Với phân quyền này, người dùng có thể thêm mới chương trình khuyến mại 

 

7.5.3. Cập nhật 

- Phân quyền này cho phép người dùng chỉnh sửa hoặc cập nhật lại thông tin của chương trình 

khuyến mại đã tạo. 
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7.5.4. Xóa 

- Phần quyền này cho phép người dùng có thể xóa chương trình khuyến mại đã tạo. 

 

8. Tích hợp bán hàng qua các kênh mạng xã hội 

Tính năng này ra đời nhằm hỗ trợ bán hàng online facebook một cách hiệu quả nhất, đặc biệt là những 

fanpage có lượng tương tác khách hàng lớn, hoặc 1 cửa hàng có nhiều kênh bán hàng (Facebook, Zalo, 

Instagram,..). Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả bán hàng, giảm thời gian xử lý yêu cầu. 

Các chức năng chính: 
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- Quản lý tin nhắn, bình luận tập trung tại 1 nơi: 

o Tiếp nhận và trả lời tất cả tin nhắn, bình luận của Facebook fanpage. 

o Hỗ trợ tạo bộ tin nhắn mẫu để trả lời nhanh chóng các câu hỏi quen thuộc. 

o Tính năng ẩn comment có chứa số điện thoại hoặc email. 

- Quản lý khách hàng: 

o Lưu trữ thông tin khách hàng từ facebook. 

o Thêm mới, cập nhật nhanh thông tin khách hàng. 

- Quản lý đơn hàng, giao hàng: 

o Tạo đơn hàng từ tin nhắn hoặc bình luận của khách hàng. 

o Quản lý trạng thái đơn hàng. 

8.1. Tích hợp kết nối Facebook Fanpage 

- Mỗi gian hàng KiotViet cho phép bạn có thể kết nối tới 1 Facebook fanpage. 

- Bạn truy cập vào Thiết lập (1)  Thiết lập cửa hàng (2)  Thiết lập tính năng (3)  tích chọn 

Tích hợp bán hàng qua các kênh mạng xã hội (4)  kích Chi tiết  

 

8.1.1. Thêm kết nối 

- Kích +Thêm kết nối, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Facebook quản lý Fanpage 

muốn tích hợp: 
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- Sau đó chọn Fanpage để tích hợp với gian hàng: 

 

- Bạn sẽ thấy thông tin tích hợp thành công: 

 

- Để hoàn tất kết nối, tại màn hình Thiết lập tính năng, bạn chọn Lưu. 
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8.1.2. Ngừng kết nối 

- Bạn có thể chọn để tạm Ngừng kết nối với Fanpage. 

 

8.1.3. Xóa kết nối 

- Bạn có thể chọn để Xóa kết nối với Fanpage. 

 

8.2. Quản lý bình luận, tin nhắn của Fanpage 

- Sau khi gian hàng đã có tích hợp kết nối tới Facebook Fanpage. Từ màn hình Quản lý KiotViet, 

bạn kích chọn Facebook: 

 

- Để mở ra màn hình hỗ trợ bán qua các kênh mạng xã hội, giúp quản lý bình luận, tin nhắn: 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  220 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Bạn chọn một đoạn hội thoại bất kỳ để bắt đầu: 

 

- Đánh dấu hội thoại chưa đọc: 
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8.3. Trả lời bình luận, tin nhắn theo mẫu tin định nghĩa sẵn 

- Ứng dụng hỗ trợ việc trả lời nhanh theo các mẫu được cửa hàng định nghĩa sẵn: 

 

8.4. Quản lý thông tin khách hàng 

- Ngay trên màn hình trả lời tin nhắn, bình luận, bạn có thể thực hiện lưu lại thông tin khách hàng: 
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- Hoặc cập nhật nhanh thông tin khách hàng nếu Khách hàng này đã được lưu trữ lại trên hệ thống 

KiotViet: 

 

- Các thông tin của một khách hàng gồm có: 
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- Lựa chọn liên kết thông tin tài khoản người dùng facebook với một thông tin khách hàng đang có 

sẵn trên KiotViet: 

 

8.5. Xem lịch sử giao dịch, công nợ, tích điểm của khách hàng 

- Nếu khách hàng này đã từng có giao dịch tại cửa hàng, khi trả lời bình luận, tin nhắn bạn có thể 

xem nhanh được Lịch sử mua hàng và các thông tin Tổng bán, Nợ cần thu, Điểm của khách: 
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8.6. Tạo đơn đặt hàng mới 

- Ngay trên màn hình trả lời tin nhắn, bình luận, bạn có thể thực hiện tạo nhanh Đơn đặt hàng mới: 
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- Màn hình thêm mới đơn đặt hàng như sau: 

 

- Các thông tin đơn hàng tương tự như trên màn hình Bán hàng của KiotViet. 

- Kích Đặt hàng để kết thúc đơn đặt hàng và lưu lại trên KiotViet. 
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8.7. Quản lý fanpage 

- KiotViet hỗ trợ thêm các tính năng mở rộng giúp bạn thao tác dễ dàng hơn trên Fanpage: 

 

8.7.1. Quản lý các mẫu tin trả lời sẵn 

- Trong mục Tùy chỉnh, bạn chọn Tin nhắn mẫu: 

- Lúc này bạn có thể thêm mới/ sửa/ xóa các tin nhắn mẫu khi trả lời tin nhắn, bình luận. 

 

8.7.2. Quản lý các chiến dịch gửi tin tự động 

- Trong mục Tùy chỉnh, bạn chọn Chiến dịch gửi: 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  227 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Bật tính năng Gửi tin nhắn xác nhận đặt hàng. 

- Bạnlúc này có thể quản lý nhanh tin nhắn được tự động trả lời ngay khi một đơn đặt hàng được 

hoàn thành. 

8.7.3. Ẩn bình luận 

- Trong mục Tùy chỉnh, bạn chọn Chung: 

 

- Bạn có thể chọn để quản lý việc: 

o Thông báo tự động khi có tin nhắn mới 
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o Ẩn bình luận hoặc ẩn bình luận có chứa số điện thoại, email. 

9. Quản lý chi phí nhập hàng  

Tại các cửa hàng, khi nhập hàng thường phát sinh các khoản chi phí khác ngoài tiền hàng như: phí vận 

chuyển, phí bốc dỡ hàng hóa, phí thông quan,… Điều này làm thay đổi giá nhập của hàng hóa. Nhằm hỗ 

trợ việc quản lý các khoản chi phí này cũng như tính toán chính xác giá nhập hàng, giá trả hàng nhập hay 

công nợ cần trả nhà cung cấp, KiotViet hỗ trợ tính năng Quản lý chi phí nhập hàng. 

9.1. Thiết lập tính năng 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), kích chọn Thiết lập cửa hàng (2). 

- Chọn tab Thiết lập tính năng (3) và tích chọn vào Hỗ trợ các khoản chi phí nhập hàng (4) 

- Sau đó, kích Lưu (5) để hoàn tất 

 

9.2. Quản lý và sử dụng chi phí nhập hàng 

9.2.1. Quản lý chi phí nhập hàng 

- Để cập nhật và quản lý các khoản chi phí phát sinh khi nhập hàng, bạn vào màn hình Chi phí 

nhập hàng, kích Thiết lập, chọn Quản lý chi phí nhập hàng. 
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- Màn hình Chi phí nhập hàng hiện ra như sau: 

 

9.2.1.1. Thêm chi phí nhập hàng 

- Tại màn hình Chi phí nhập hàng, kích nút + Thêm mới 
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- Màn hình Thêm loại chi phí nhập hàng hiện ra như sau: 

 

o Mã chi phí: Mã của loại chi phí cần thêm. Bạn có thể bỏ qua trường thông tin này nếu muốn 

hệ thống tự động sinh mã. 

o Tên chi phí: Tên loại chi phí cần thêm. 

o Giá trị: Giá trị của chi phí cần thêm. Hệ thống cho phép bạn nhập số tiền cố 

định VNĐ hoặc % tổng tiền hàng nhập đã trừ giảm giá trên phiếu nhập. 

 

o Hình thức: Hệ thống chia thành 2 hình thức chi phí nhập 
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 Chi phí nhập hàng: là những loại chi phí gắn với phiếu nhập hàng và phải trả cho Nhà 

cung cấp. 

 Chi phí nhập hàng khác: là những loại chi phí gắn với phiếu nhập hàng nhưng không trả 

cho Nhà cung cấp. 

o Lưu ý: Cả 2 loại chi phí này đều được phân bổ lên giá nhập của từng sản phẩm trong phiếu 

nhập hàng. 

 

 Phạm vi áp dụng: Chọn phạm vi áp dụng theo chi nhánh hoặc toàn hệ thống 

 Tùy chọn khác 

 

 Tự động đưa vào phiếu nhập hàng: 

 Nếu TÍCH chọn thì khi tạo phiếu nhập, hệ thống mặc định đưa chi phí nhập hàng vào 

phiếu nhập hàng sau khi thiết lập. 

 Nếu KHÔNG tích chọn thì khi tạo phiếu nhập, hệ thống không mặc định đưa chi phí 

nhập hàng vào phiếu nhập hàng. Người dùng có thể tự chọn thêm khi tạo phiếu nhập 

hàng 

 Hoàn lại khi trả hàng nhập: 

 Nếu TÍCH chọn thì khi tạo phiếu trả hàng nhập, hệ thống mặc định tính toán chi phí 

nhập hoàn lại trên phiếu trả hàng nhập. 

 Nếu KHÔNG tích chọn thì chi phí nhập hàng không hoàn lại khi trả hàng nhập. 

 Lưu ý: Với các loại chi phí nhập hàng khác, hệ thống tự động bỏ tích hoàn lại khi trả 

hàng nhập. 

- Sau khi nhập xong thông tin, kích Lưu để thêm chi phí. 

9.2.1.2. Xem chi tiết chi phí nhập hàng 

- Để xem lại thông tin của 1 khoản chi phí nhập hàng, tại màn Chi phí nhập hàng, kích vào 

loại chi phí đó. 
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9.2.1.3. Cập nhật chi phí nhập hàng 

- Tại màn hình Chi phí nhập hàng, kích khoản chi phí cần cập nhật/ chỉnh sửa  kích Cập 

nhật. 
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- Cập nhật các thông tin cần thiết. Sau đó, kích Lưu để hoàn tất cập nhật. 

9.2.1.4. Ngừng hoạt động chi phí nhập hàng 

- Có thể ngừng hoạt động một khoản chi phí nhập hàng để không áp dụng và hiển thị khoản chi 

phí đó trong phiếu nhập hàng hoặc phiếu trả hàng nhập. 

- Tại màn hình Chi phí nhập hàng, chọn khoản chi phí  kích Ngừng hoạt động. 

 

- Kích Đồng ý trên thông báo để xác nhận ngừng hoạt động. 

 

9.2.1.5. Cho phép hoạt động chi phí nhập hàng 

- Khi phát sinh chi phí khi nhập hàng từng có trước đây nhưng đã ngừng hoạt động, hệ thống 

cho phép sử dụng lại khoản chi phí đó bằng cách kích Cho phép hoạt động tại màn hình chi 

tiết của khoản chi phí đó. 
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- Kích Đồng ý trên thông báo để xác nhận cho phép hoạt động. 

 

9.2.1.6. Xóa chi phí nhập hàng 

- Chỉ các khoản phí nhập hàng chưa phát sinh giao dịch thì hệ thống mới cho phép xóa. 

- Thao tác xóa bằng cách kích Xóa trong màn hình chi tiết của khoản chi phí đó. 
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- Kích Đồng ý trên thông báo để xác nhận xóa. 

 

9.2.1.7. Thiết lập thứ tự hiển thị các khoản phí nhập hàng khi tạo phiếu nhập hàng 

- Trả hàng nhập 

- Hệ thống cho phép người dùng tự thiết lập thứ tự hiển thị các khoản phí nhập hàng khi tạo 

phiếu nhập hàng hoặc phiếu trả hàng nhập. 
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- Tại màn hình Chi phí nhập hàng, thực hiện nhập thứ tự hiển thị của từng khoản phí tại cột Thứ 

tự hiển thị 

 

- Nếu thứ tự hiển thị KHÔNG trùng nhau thì khi tạo phiếu nhập hàng hoặc phiếu trả hàng nhập, 

hệ thống sẽ sắp xếp theo thứ tự hiển thị từ nhỏ đến lớn. 

- Nếu thứ tự hiển thị TRÙNG nhau thì khi tạo phiếu nhập hàng hoặc phiếu trả hàng nhập, hệ 

thống sẽ sắp xếp theo thứ tự theo thời gian tạo chi phí trước sẽ xuất hiện trước. 

9.2.2. Quản lý nhập hàng 

- Sau khi hoàn thành các thiết lập Chi phí nhập hàng, trên màn hình Phiếu nhập hàng sẽ có 

thêm 2 cột thông tin: Chi phí nhập hàng và Chi phí nhập hàng khác 
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9.2.2.1.  Tạo phiếu nhập hàng 

- Cửa hàng sử dụng các loại chi phí nhập hàng thì khi tạo phiếu nhập hàng, hệ thống sẽ tự động 

tính các giá trị: 

o Giá nhập của các sản phẩm sẽ được tính ngầm lại theo tỉ lệ thành tiền của từng loại hàng 

trong phiếu nhập. 

o Giá vốn của sản phẩm (nếu cửa hàng sử dụng Giá vốn trung bình) sẽ tính theo giá nhập 

được phân bổ. 

o Số tiền cần trả nhà cung cấp sẽ tính thêm loại Chi phí nhập hàng và không bao gồm loại Chi 

phí nhập hàng khác. 

- Thao tác sử dụng các loại chi phí nhập hàng khi tạo phiếu nhập như sau: 

o Trên màn hình Nhập hàng sẽ có 2 mục: Chi phí nhập hàng và Chi phí nhập hàng khác. 

 

o Có thể thay đổi các khoản chi phí bằng cách kích vào từng mục. 

o Khi kích vào ô Chi phí nhập hàng/ Chi phí nhập hàng khác thì hệ thống sẽ hiển thị pop-

up thông tin các loại chi phí được áp dụng cho phiếu nhập này. 

o Thực hiện tích chọn hoặc bỏ tích chọn vào khoản chi phí muốn áp dụng hoặc loại bỏ khỏi 

phiếu nhập này. 

o Hệ thống cho phép thay đổi chi phí trên từng phiếu nhập 
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9.2.2.2. Chi tiết phiếu nhập hàng 

- Tại màn hình chi tiết của phiếu nhập hàng, thông tin các khoản chi phí nhập hàng sẽ được hiển 

thị riêng biệt từng khoản. 
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9.2.2.3. Xuất file danh sách phiếu nhập hàng 

- Khi thực hiện xuất file danh sách phiếu nhập cả tổng quan và chi tiết đều có thêm 2 cột: Chi 

phí nhập hàng và Chi phí nhập hàng khác. 

- File tổng quan 

 

- File chi tiết 

 

9.2.3. Quản lý trả hàng nhập 

- Khi cửa hàng sử dụng tính năng quản lý chi phí nhập hàng thì trên màn hình Phiếu trả hàng 

nhập có thêm cột thông tin Chi phí nhập hoàn lại để hiển thị giá trị hoàn lại của các khoản 

chi phí nhập hàng trên phiếu đó 

 

9.2.3.1. Tạo phiếu trả hàng nhập 

- Khi trả hàng nhập theo phiếu nhập, nếu phiếu nhập trước đó có sử dụng Chi phí nhập hàng 

(có tích chọn hoàn lại khi trả hàng nhập) thì hệ thống sẽ tự động gợi ý chi phí nhập hoàn lại 

tại mục Chi phí nhập hoàn lại. Chi phí nhập hoàn lại gợi ý sẽ được tính theo tỉ lệ của chi phí 

nhập lúc nhập hàng. 

- Kích Chi phí nhập hoàn lại để xem chi tiết hoặc chỉnh sửa. 
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- Tích chọn hoặc bỏ tích chọn vào các khoản chi phí nhập hàng hoàn lại để áp dụng hoặc không 

áp dụng cho phiếu trả hàng nhập này. Sau đó, kích vào giá trị Chi trên phiếu trả để thay đổi 

giá trị của khoản chi này (nếu muốn). 

 

9.2.3.2. Trả hàng nhập nhanh 

- Khi trả hàng nhập nhanh, tại ô Chi phí nhập hoàn lại hệ thống hiện tất cả loại chi phí nhập 

hàng có tích chọn hoàn lại khi trả hàng nhập trên hệ thống nhưng không mặc định tích chọn 

bất cứ loại chi phí nào. 
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- Bạn tích chọn vào khoản chi phí muốn áp dụng cho phiếu trả hàng nhập nhanh này. Sau khi 

tích chọn chi phí muốn áp dụng, bạn cũng có thể kích vào phần giá trị Chi trên phiếu trả của 

loại chi đó để thay đổi giá trị. 

9.2.3.3. Chi tiết phiếu trả hàng nhập 

- Tại màn hình chi tiết của phiếu trả hàng nhập, thông tin các khoản chi phí nhập hàng hoàn lại 

sẽ được hiển thị riêng biệt từng khoản. 
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- Khi xuất file chi tiết của phiếu trả hàng nhập này thì thông tin chi phí nhập hàng hoàn lại được 

gộp vào 1 ô. 

 

9.2.3.4. Xuất file danh sách phiếu trả hàng nhập 

- Khi thực hiện xuất file danh sách phiếu trả hàng nhập cả tổng quan và chi tiết đều có thêm 

cột Chi phí nhập hoàn lại. 

- File tổng quan 
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- File chi tiết 

 

9.2.4. Quản lý nợ cần trả nhà cung cấp 

- Khi cửa hàng sử dụng tính năng quản lý chi phí nhập hàng, nợ cần trả nhà cung cấp sẽ bao gồm chi 

phí nhập hàng và chi phí nhập hoàn lại (nếu có). 

 

9.2.5. Báo cáo 

- Khi sử dụng tính năng quản lý chi phí nhập hàng thì giá vốn sản phẩm đều được tính trên giá 

nhập mới đã phân bổ các khoản chi phí nhập hàng (chi phí nhập hàng và chi phí nhập hàng 

khác). Các khoản Chi phí nhập hàng khác chỉ ảnh hưởng đến giá vốn của sản phẩm, không 

tính vào báo cáo của nhà cung cấp. Những thay đổi này được ghi nhận lại trong các báo cáo 

trên hệ thống. 
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9.2.5.1. Báo cáo Bán hàng 

- Với mối quan tâm Lợi nhuận 

 

9.2.5.2. Báo cáo Hàng hóa 

- Mối quan tâm Lợi nhuận 

 

- Mối quan tâm Xuất nhập tồn 

 

- Mối quan tâm Xuất nhập tồn chi tiết 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  245 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Mối quan tâm Xuất hủy 

 

- Mối quan tâm NCC theo nhập hàng 

 

9.2.5.3. Báo cáo Khách hàng 

- Mối quan tâm Lợi nhuận 
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9.2.5.4. Báo cáo Nhà cung cấp 

- Mối quan tâm Nhập hàng 

 

- Mối quan tâm Công nợ 

 

- Mối quan tâm Hàng nhập theo NCC 
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9.2.5.5. Báo cáo Nhân viên 

- Mối quan tâm Lợi nhuận 

 

9.2.6. Quản lý mẫu in 

- Khi cửa hàng sử dụng tính năng quản lý chi phí nhập hàng thì hệ thống hỗ trợ thêm các trường 

thông tin chi phí nhập hàng trong các mẫu in Nhập hàng và Trả hàng nhập. 
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9.2.6.1. Mẫu in Nhập hàng 

 

- Giá trị Tổng cộng được cập nhật lại công thức tính: 

o {Tong_Cong}= Tổng tiền hàng – Giảm giá phiếu nhập + Tổng các loại chi phí nhập hàng. 

- Trong mẫu in được thêm mới các trường thông tin mới: 

o {Chi_Phi_Nhap_Hang}: Tên loại chi phí nhập hàng. 

o {Muc_Chi_Phi_Nhap_Hang}: Số tiền chi phí nhập hàng. 

o {Chi_Phi_Nhap_Hang_Khac}: Tên loại chi phí nhập hàng khác. 

o {Muc_Chi_Phi_Nhap_Hang_Khac}: Số tiền chi phí nhập hàng khác. 
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9.2.6.2. Mẫu in Trả hàng nhập 

 

- Giá trị Tổng cộng được cập nhật mới: 

o {Tong_Cong}: Hiển thị tổng cộng thành tiền của phiếu trả hàng nhập 

- Trong mẫu in có thêm 2 trường thông tin mới: 

o {Chi_Phi_Nhap_Hoan_Lai}: Tên loại chi phí nhập hàng được hoàn lại. 

o {Muc_Chi_Phi_Nhap_Hoan_Lai}: Số tiền chi phí nhập hàng hoàn lại. 

9.2.7. Quản lý phân quyền 

- Khi cửa hàng sử dụng tính năng quản lý chi phí nhập hàng thì trong bảng phân quyền người 

dùng cũng được cập nhật thêm mục Chi phí nhập hàng. 

 

- Với danh sách quyền truy cập chi tiết gồm: Xem danh sách, Thêm mới, Cập nhật và Xóa. 
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- Nếu người dùng được phân toàn bộ quyền trên thì người dùng đó sẽ có toàn bộ quyền thao tác 

trên màn hình tính năng Quản lý chi phí nhập hàng. 

9.2.7.1. Xem danh sách 

- Nếu người dùng chỉ được quyền xem danh sách chi phí nhập hàng thì trên màn hình Chi phí 

nhập hàng sẽ chỉ hiển thị danh sách và thông tin chi phí mà không có các nút thao tác. 

 

9.2.7.2. Thêm mới 

- Khi người dùng được phần thêm quyền Xem DS & Thêm mới thì trên màn hình Chi phí nhập 

hàng có thêm nút + Thêm mới 
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9.2.7.3. Cập nhật 

- Khi người dùng được phân quyền Xem DS & Cập nhật thì trên màn hình chi tiết của chi phí 

nhập hàng sẽ có thêm nút Cập nhật và Ngưng hoạt động cho phép người dùng đó có quyền 

cập nhật hoặc ngừng áp dụng khoản chi phí đó khi nhập hàng. 

 

9.2.7.4. Xóa 

- Khi người dùng được phân quyền Xem DS & Xóa thì trên màn hình chi tiết của chi phí nhập 

hàng sẽ có thêm nút Xóa cho phép người dùng thực hiện xóa khoản chi phí nhập hàng đó. 
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10. Tính năng voucher 

- KiotViet hỗ trợ các tính năng liên quan đến việc quản lý, phát hành, thanh toán bằng voucher và 

hạch toán vào chi phí của cửa hàng. Voucher chính là một phương thức thanh toán tương đương 

như Tiền mặt, Thẻ hoặc Chuyển khoản. 

- Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, không hoàn trả tiền thừa hoặc trừ vào công nợ 

khách hàng 

- Ngoài ra, tùy mục đích quản lý của cửa hàng, bạn có thể thiết lập các tùy chọn cho phép 

gộp/không gộp với các chương trình khuyến mại khác; cho phép/không cho phép sử dụng nhiều 

voucher trên một hóa đơn hoặc cho phép/không cho phép trả hàng với các hóa đơn thanh toán 

bằng voucher. 

- Gian hàng sử dụng tính năng voucher cần đảm bảo bảo mật các thông tin liên quan tới voucher, 

KiotViet sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp gian lận thương mại nào xảy ra (nếu 

có). 

10.1. Thiết lập tính năng voucher 

- Trong màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1) bạn chọn Thiết lập cửa hàng (2) 

- Tại màn hình Thiết lập cửa hàng chọn tab Thiết lập tính năng (3) 

- Tích chọn Tính năng voucher, sau đó kích Chi tiết để thiết lập tính năng voucher (4). 
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- Hệ thống hiển thị các tùy chọn của tính năng voucher 

 

o Áp dụng gộp với các chương trình khuyến mại khác: 
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 Nếu tích chọn: hệ thống cho phép sử dụng gộp cùng với các chương trình khuyến mại hoặc 

thanh toán bằng điểm khi đã dùng voucher để thanh toán hóa đơn. 

 Nếu không tích chọn: hệ thống không cho phép sử dụng gộp cùng với các chương trình khuyến 

mại hoặc thanh toán bằng điểm khi đã dùng voucher để thanh toán hóa đơn. 

o Áp dụng gộp nhiều voucher trên một hóa đơn: 

 Nếu tích chọn: hệ thống cho phép sử dụng nhiều voucher khi thanh toán một hóa đơn. 

 Nếu không tích chọn: hệ thống chỉ cho phép sử dụng một voucher khi thanh toán một hóa đơn. 

o Cho phép trả hàng với hóa đơn có thanh toán bằng voucher: 

 Nếu tích chọn: hệ thống cho phép trả hàng với hóa đơn có thanh toán bằng voucher. 

 Nếu không tích chọn: hệ thống không cho phép trả hàng với hóa đơn có thanh toán bằng 

voucher. 

10.2. Quản lý đợt phát hành voucher 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập, chọn Quản lý voucher 

 

- Màn hình Voucher được hiện ra như sau: 
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- Hệ thống mặc định hiển thị danh sách các đợt phát hành voucher ở trạng thái đang được kích hoạt. 

- Sử dụng bộ lọc voucher theo các thông tin: Mã, tên đợt phát hành, mã voucher, chi nhánh áp 

dụng hoặc trạng thái của đợt phát hành voucher. 

 

10.2.1. Xem danh sách 

- Xem thông tin chi tiết của đợt phát hành voucher nào, bạn kích vào đợt phát hành voucher đó, 

cửa sổ của đợt phát hành voucher sẽ được mở ra với đầy đủ thông tin chi tiết với 3 tab: 

 

o Tab 1: Thông tin: hiển thị các thông tin tổng quan như: mã đợt phát hành, tên đợt phát hành, 

thời gian áp dụng, mệnh giá, Hàng/ nhóm hàng mua, tổng tiền hàng tối thiểu, trạng thái và ghi 

chú đợt phát hành. 
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o Tab 2: Danh sách voucher: hiển thị thông tin chi tiết các mã voucher của đợt phát hành, bạn 

có thể tìm kiếm (1) và lọc trạng thái (2) các mã voucher. 

 

o Tab 3: Lịch sử sử dụng: hiển thị thông tin về các giao dịch có sử dụng voucher. 

 

- Cột Giá trị voucher là tổng giá trị thực tế của các voucher đã sử dụng trong hóa đơn. 

- Kích vào mã phiếu (1) để xem chi tiết của giao dịch đó (2) 
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10.2.2. Thêm đợt phát hành 

- Trên màn hình Voucher, bạn kích vào nút + Thêm đợt phát hành mới 

 

- Màn hình Thêm đợt phát hành voucher hiện ra như sau: 
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10.2.2.1. Thông tin 

- Trên tab Thông tin, bạn nhập các thông tin của đợt phát hành voucher: 

 

o Mã đợt phát hành: là thông tin duy nhất, bạn có thể bỏ trống để hệ thống tự tạo sau khi lưu 

thông tin. 

o Tên đợt phát hành: bắt buộc nhập. 

o Mệnh giá: là giá trị để khách hàng thanh toán khi mua hàng. 

o Tình trạng: chọn Kích hoạt hoặc Chưa áp dụng. 

o Hàng/ nhóm hàng mua: Hóa đơn có chứa các hàng hóa này sẽ được thanh toán bằng 

voucher. Hệ thống hỗ trợ 2 cách chọn: 

 Chọn 1 hoặc nhiều hàng hóa: 

 

Trường hợp bạn chọn hàng hóa có nhiều thuộc tính, hệ thống sẽ hiển thị checkbox Hàng hóa 

cùng loại 

 Nếu bạn tích chọn: hóa đơn có chứa hàng hóa này và các hàng hóa cùng loại sẽ được 

thanh toán bằng voucher. 

 Nếu bạn không tích chọn: hóa đơn chứa hàng hóa này mới được thanh toán bằng 

voucher, các hàng hóa cùng loại không được thanh toán bằng voucher. 
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 Chọn 1 hoặc nhiều nhóm hàng mua: 

 

 Tổng tiền hàng: Tổng tiền hàng tối thiểu để có thể thanh toán bằng voucher. 

 Ghi chú: nhập thông tin ghi chú về đợt phát hành. 

10.2.2.2. Thời gian áp dụng 

- Trên tab Thời gian áp dụng, bạn kích 1 trong 2 lựa chọn: 

o Hiệu lực từ: hệ thống mặc định 6 tháng, bạn chọn lại thời gian để chỉnh sửa hiệu lực. 
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o Thời hạn sử dụng: bạn nhập thời hạn sử dụng, chọn theo ngày hoặc tháng kể từ ngày phát 

hành voucher. 

 

10.2.2.3. Phạm vi áp dụng 

- Trên tab Phạm vi áp dụng, bạn lựa chọn các điều điện để quy định phạm vi cho đượt phát 

hành voucher: 

o Lựa chọn một, một số Chi nhánh nhất định được áp dụng, hoặc áp dụng Toàn hệ thống. 

o Lựa chọn áp dụng theo người bán, có thể áp dụng cho toàn bộ người bán hoặc một số người 

bán nhất định. 

o Lựa chọn nhóm khách hàng được sử dụng, hoặc áp dụng cho tất cả khách hàng. 
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- Sau đó kích Lưu để hoàn tất. 

10.2.3. Cập nhật đợt phát hành 

- Từ màn hình Voucher, bạn thao tác như sau: 

 

- Kích vào đợt phát hành chọn Cập nhật 

- Pop-up Cập nhật đợt phát hành voucher được mở ra.  
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- Bạn cập nhật thông tin trên các tab, sau đó kích Lưu để cập nhật. Hoặc kích Bỏ qua để hủy cập 

nhật. 

10.2.3.1. Thông tin 

- Nếu đợt phát hành voucher không có voucher nào đã phát hành hoặc đã sử dụng thì bạn có thể 

sửa được toàn bộ thông tin. 

 

- Nếu đợt phát hành voucher đã phát sinh giao dịch bạn chỉ có thể sửa một số thông tin: Mã đợt 

phát hàng, Tên đợt phát hành, Tình trạng, Ghi chú. 
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10.2.3.2. Thời gian áp dụng 

- Nếu đợt phát hành voucher không có voucher nào đã phát hành hoặc đã sử dụng thì bạn có thể 

sửa được toàn bộ thông tin. 

 

- Nếu đợt phát hành voucher đã phát sinh giao dịch hệ thống không cho phép cập nhật thông tin 

 

10.2.3.3. Phạm vi áp dụng 

- Nếu đợt phát hành voucher không có voucher nào đã phát hành hoặc đã sử dụng thì bạn có thể 

sửa được toàn bộ thông tin. 
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- Nếu đợt phát hành voucher đã phát sinh giao dịch hệ thống không cho phép cập nhật thông tin 
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10.2.3.4. Danh sách voucher 

 

- Trên tab Danh sách vouche, bạn có thể thực hiện các thao tác thêm mới voucher, phát hành 

voucher, trả voucher, hủy voucher. Thao tác cụ thể như sau: 

10.2.3.4.1. Thêm mới voucher 

- Hệ thống hỗ trợ 3 cách thêm mới: Thêm từng mã voucher, thêm theo danh sách voucher và 

Import theo file mẫu 

 

- Thêm mới từng voucher 

o Để thêm mới từng mã voucher, bạn kích chọn + Voucher (1) 
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o Hệ thống hiện pop-up Thêm voucher, bạn nhập Mã voucher (2)  kích + Thêm voucher 

(3) để tiếp tục thêm mã voucher mới  kích Lưu (4) để hoàn thành việc thêm voucher 

hoặc Bỏ qua để không lưu thông tin. 

 

o Lưu ý: nếu bạn nhập sai mã voucher, bạn kích vào biểu tượng  để xóa mã voucher. 

- Thêm mới danh sách voucher 

o Để thêm mới voucher theo danh sách, bạn kích chọn + Danh sách voucher (1) 

 

o Hệ thống hiện pop-up Thêm danh sách voucher, bạn nhập thông tin (2)  kích Xong (3) 

để hoàn thành việc thêm voucher hoặc Bỏ qua để không lưu thông tin. 

 Số lượng voucher: Số lượng voucher sẽ được thêm mới. 

 Ký tự bắt đầu: Mã các voucher tạo ra sẽ bắt đầu bằng các ký tự này. 

 Ký tự kết thúc: Mã các voucher tạo ra sẽ kết thúc bằng các ký tự này. 

o Kích Xong (3) để hoàn thành việc thêm voucher hoặc Bỏ qua để không lưu thông tin. 
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o Sau khi kích Xong, hệ thống sẽ hiện danh sách voucher đã được thêm 

 

- Import 

o Để import danh sách voucher bằng file excel, bạn kích chọn Import (1) 
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o Hệ thống hiện pop-up Nhập voucher từ file dữ liệu, bạn tải về file mẫu để nhập thông tin 

(2)  kích Chọn file dữ liệu để đưa thông tin vào hệ thống (3) 

 

o Mẫu file import như sau: 

 

10.2.3.4.2. Phát hành voucher 

- Để phát hành voucher, bạn tích chọn voucher (1)  kích Thao tác (2)  kích Phát hành 

voucher (3) 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  269 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Hệ thống hiện pop-up Phát hành voucher, bạn nhập thông tin (4) 

o Hình thức: chọn Bán hoặc Tặng. 

o Ngày phát hành: mặc định là ngày hiện tại, bạn chọn lại ngày phát hành voucher. 

o Nhóm người mua/ nhận: chọn một trong số nhóm người mua/ nhận bao gồm Khách 

hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên hoặc Khác. 

o Tên người mua/ nhận 

o Giá bán: khi chọn hình thức Bán, bạn nhập giá bán cho 1 mã voucher. Khi chọn hình 

thức Tặng, giá bán sẽ mặc định = 0 và không cần thanh toán. 

o Phương thức thanh toán: chọn phương thức Tiền mặt, Thẻ hoặc Chuyển khoản. 

o Ghi chú 

- Kích Xong để lưu thông tin (5)  
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- Lưu ý: nếu khi phát hành voucher, bạn chọn hình thức Bán, sau khi kích Xong  hệ thống 

sẽ hiện ra thông báo 

 

o Nếu bạn chọn Đồng ý: hệ thống sẽ tự động tạo ra phiếu thu. Phiếu thu này không được 

hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh. 
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o Nếu bạn chọn Bỏ qua: hệ thống sẽ trở lại màn hình Phát hành voucher. 

10.2.3.4.3. Trả lại voucher 

- Nếu gian hàng cho phép trả lại voucher, bạn chọn vào mã voucher người mua trả lại. Hệ 

thống chỉ cho phép trả lại voucher ở trạng thái đã phát hành (1)  kích Thao tác (2)  kích 

Trả voucher (3) 
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- Hệ thống hiển thị pop-up Trả voucher, bạn nhập thông tin (4) 

o Ngày trả: mặc định là ngày hiện tại, bạn chọn lại ngày trả voucher. 

o Nhóm người trả: chọn một trong số nhóm người trả bao gồm Khách hàng, Nhà cung 

cấp, Nhân viên hoặc Khác. 

o Tên người trả 

o Giá trả: nhập giá trả cho 1 mã voucher. 

o Phương thức thanh toán: chọn phương thức Tiền mặt, Thẻ hoặc Chuyển khoản. 

o Ghi chú 

- Kích Xong để lưu thông tin (5) 

 

- Hệ thống hiện thông báo (6): 
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o Nếu bạn chọn Đồng ý: hệ thống sẽ tự động tạo ra phiếu chi. Phiếu chi này không được hạch 

toán vào kết quả hoạt động kinh doanh. 

 

o Nếu bạn chọn Bỏ qua: hệ thống sẽ trở lại màn hình Trả voucher. 

- Sau khi kích Đồng ý ở bước trên, hệ thống hiện thêm thông báo: 
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o Nếu bạn chọn Đồng ý: ngày phát hành vẫn được giữ lại trên hệ thống (7.1) 

o Nếu bạn chọn Bỏ qua: ngày phát hành không được giữ lại trên hệ thống (7.2) 

 

10.2.3.4.4. Hủy voucher 

- Hệ thống chỉ cho phép hủy voucher ở trạng thái Chưa sử dụng 

- Bạn kích vào mã voucher cần hủy (1)  kích Thao tác (2)  kích Hủy voucher (3) 
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- Hệ thống hiện thông báo: 

 

o Nếu bạn chọn Đồng ý: hệ thống hủy voucher 

o Nếu bạn chọn Bỏ qua: hệ thống trở lại màn hình Cập nhật đợt phát hành voucher 

10.2.4. Sao chép đợt phát hành 

- Trên màn hình Voucher, chọn đợt phát hành cần sao chép  kích Sao chép 
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- Pop-up Thêm đợt phát hành voucher được mở ra. Hệ thống cho phép người dùng tạo nhanh 

một đợt phát hành voucher tương tự và người dùng có thể tùy chỉnh. 

- Hệ thống mặc định gợi ý đợt phát hành voucher ở trạng thái Chưa áp dụng, nếu muốn Kích 

hoạt ngay thì tích chọn lại trạng thái. 

- Sau đó kích Lưu để sao chép hoặc kích Bỏ qua để hủy sao chép. 

10.2.5. Xóa đợt phát hành 

- Hệ thống không cho xóa đợt phát hành đã có voucher được phát hành hoặc sử dụng. 

- Trên màn hình Voucher, chọn đợt phát hành cần xóa  kích Xóa 

 

- Hệ thống hiện thông báo: 
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- Bạn chọn Đồng ý để xóa đợt phát hành hoặc kích Bỏ qua để không xóa. 

10.3. Áp dụng voucher 

Voucher được sử dụng với giao dịch Hóa đơn, Đổi trả hàng. Không được sử dụng với giao dịch Đặt 

hàng, cụ thể như sau: 

10.3.1. Hóa đơn 

10.3.1.1. Màn hình bán hàng 

- Khi thanh toán hóa đơn, hệ thống hiển thị thêm phương thức thanh toán bằng Voucher. Bạn 

kích chọn Voucher (1) 

 

- Hệ thống hiện pop-up Nhập mã voucher, bạn nhập mã voucher ở trạng thái Đã phát hành 

(2)  kích Áp dụng (3) 
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- Lưu ý: nếu nhập mã voucher ở trạng thái khác Đã phát hành và không trong phạm vi áp 

dụng của đợt phát hành  hệ thống sẽ hiển thị thông báo và không cho áp dụng. 

- Tùy theo các điều kiện thiết lập Tính năng voucher, bạn có thể áp dụng 1 hoặc nhiều mã 

voucher trên 1 hóa đơn. Bạn chọn các phương thức thanh toán khác nếu cần và kích Xong (4) 

để trở lại màn hình Bán hàng. 

 

- Bạn kích Thanh toán (F9) để thanh toán hóa đơn. Nếu hóa đơn có chương trình khuyến mại, 

tùy theo thiết lập Tính năng voucher hệ thống sẽ cho phép hoặc không cho áp dụng gộp với 

các chương trình khuyến mại. 

- Lưu ý: 
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o Hệ thống không hỗ trợ sử dụng voucher với hóa đơn thanh toán offline. 

o Các phiếu thu thanh toán bằng voucher thì không hiển thị trong sổ quỹ 

o Cập nhật thông tin của voucher đó trong phần quản lý voucher: 

 Trạng thái =  “Đã sử dụng”. 

 Ngày sử dụng = Thời gian giao dịch trên hóa đơn. 

10.3.1.2. Danh sách hóa đơn 

- Trên màn hình Hóa đơn, bộ lọc Phương thức thanh toán có thêm lựa chọn Voucher (1). 

- Tab Lịch sử thanh toán hiển thị phiếu thu tương ứng với từng voucher được sử dụng (2). 

 

- Khi xuất file hóa đơn chi tiết, hệ thống hiển thị thêm hình thức thanh toán Voucher và cụ thể 

Mã voucher được sử dụng. 
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10.3.1.3. Sao chép hóa đơn  

- Nếu hóa đơn có sử dụng phương thức thanh toán là voucher thì khi sao chép sẽ không sao chép 

số tiền và phương thức voucher đó. 

- Các phương thức khác vẫn sao chép bình thường. 

 

10.3.2. Trả hàng theo đơn 

Khi chọn trả hàng theo hóa đơn được thanh toán bằng voucher, tùy vào thiết lập Tính năng 

voucher, hệ thống sẽ cho phép hoặc không cho phép trả hàng. 

- Nếu thiết lập không tích Cho phép trả hàng với hóa đơn có thanh toán bằng voucher, khi 

chọn hóa đơn trả hàng, hệ thống hiện thông báo: 
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- Nếu thiết lập Cho phép trả hàng với hóa đơn có thanh toán bằng voucher, khi chọn hóa đơn 

trả hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: 

 

o Bạn chọn đồng ý để tiếp tục thao tác trả hàng. 

o Bạn nhập số tiền trả khách, hệ thống không hỗ trợ trả lại theo phương thức thanh toán 

voucher. 

10.3.3. Đổi trả hàng 

Khi thực hiện đổi trả hàng 

- Phần trả hàng: 

o Bạn nhập số tiền trả khách, hệ thống không hỗ trợ trả lại theo phương thức thanh toán 

voucher. 

- Phần mua hàng: 

o Cho phép thanh toán bằng voucher. 

o Các điều kiện sử dụng voucher giống như bán hàng.  

10.4. Báo cáo 

10.4.1. Báo cáo cuối ngày 

- Các mối quan tâm: Bán hàng, Thu chi: bộ lọc Phương thức thanh toán bổ sung thêm phương 

thức Voucher 
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- Mối quan tâm Tổng hợp có thêm cột Voucher 
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10.4.2. Báo cáo tài chính 

- Khi thanh toán hóa đơn, Chi phí voucher sẽ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh 

và hiện trên báo cáo tài chính trong mục Chi phí (6) 
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- Chi phí voucher = Giá trị voucher đã sử dụng khi thanh toán hóa đơn – Giá bán voucher. 

- Trường hợp voucher được tặng, chi phí voucher = giá trị voucher đã sử dụng khi thanh toán hóa 

đơn. 

10.5. Phân quyền 

- Đối với tính năng quản lý voucher, hệ thống hỗ trợ 4 loại phân quyền người dùng là: Xem danh 

sách, Thêm mới, Cập nhật và Xóa 
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10.5.1. Xem danh sách 

- Với phân quyền này, người dùng chỉ có thể xem thông tin của voucher mà không thể thao tác 

thay đổi thông tin. 

- Để xem danh sách các đợt phát hành voucher, bạn cần phân quyền cho phép người dùng Xem 

DS. 

 

10.5.2. Thêm mới 

- Với phân quyền này, người dùng có thể thêm mới các đợt phát hành voucher. 

- Để thêm mới các đợt phát hành voucher, bạn cần phân quyền cho phép người dùng Xem DS và 

Thêm mới. 
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10.5.3. Cập nhật 

- Phân quyền này cho phép người dùng chỉnh sửa hoặc cập nhật lại thông tin của các đợt phát 

hành voucher. 

- Để cập nhật các đợt phát hành voucher, bạn cần phân quyền cho phép người dùng Xem DS và 

Cập nhật. 

 

10.5.4. Xóa 

- Phần quyền này cho phép người dùng có thể xóa thông tin của các đợt phát hành voucher. 

- Để xóa các đợt phát hành voucher, bạn cần phân quyền cho phép người dùng Xem DS và Xóa. 
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11. Kết nối KiotViet – Lazada 

11.1. Thiết lập 

11.1.1. Kích hoạt kết nối 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập, chọn Thiết lập cửa hàng 

 

- Chọn tab Tích hợp sàn giao dịch, kích +Thêm kết nối 

 

o Kích Chọn tài khoản Lazada kết nối, sau đó nhập các thông tin đăng nhập Lazada: 
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 Chọn Country là Việt Nam 

 Account là email tài khoản người dùng Lazada Seller Center 

 Password là mật khẩu của tài khoản người dùng Lazada  Seller Center 

 Kích chọn Sign in And Authorize, thông tin tài khoản Lazada được chọn trong form tích 

hợp 

 

o Kích chọn Chi nhánh và Bảng giá sử dụng khi kết nối, thông tin chi tiết như sau: 

 Chi nhánh: thông tin hàng hóa, tồn kho trên chi nhánh được chọn sẽ đồng bộ với thông tin 

hàng hóa trên Lazada Seller Center 

 Bảng giá bán: Giá hàng hóa trên bảng giá được chọn sẽ được đồng bộ tương ứng lên Lazada 

Seller Center như là giá bán niêm yết 

 Bảng giá khuyến mại: Giá hàng hóa trên bảng giá được chọn sẽ được đồng bộ tương ứng lên 

Lazada Seller Center như là giá khuyến mại (giá được bán trên trang web của Lazada) 

 Lưu ý: Giá khuyến mại phải nhỏ hơn hoặc bằng giá bán. 

o Kích Lưu để lưu lại thông tin kết nối và quay lại danh sách các thiết lập. 
- Lưu ý: 
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o Hệ thống cho phép kết nối nhiều chi nhánh của một gian hàng với nhiều gian hàng trên Lazada 

o Hệ thống KHÔNG cho phép kết nối cùng 1 chi nhánh cho nhiều gian hàng trên Lazada 

11.1.2. Cập nhật thông tin kết nối 

- Trên tab Tích hợp sàn giao dịch, kích vào dòng kết nối cần cập nhật thông tin 

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình để chỉnh sửa thông tin 

- Kích Lưu để lưu thay đổi 

 

11.1.3. Xóa kết nối 

- Trên tab Tích hợp sàn giao dịch, kích vào biểu tượng   trên dòng kết nối cần xóa 

- Kích Đồng ý để xác nhận xóa kết nối, hệ thống hiện thông báo xóa dữ liệu thành công. 

 

11.2. Đồng bộ hàng hóa từ KiotViet lên Lazada 

- Lưu ý: Thông tin hàng hóa chỉ được đồng bộ thành công từ KiotViet lên Lazada nếu và chỉ nếu 

mã hàng (SKU của hàng hóa) trên Lazada trùng với mã hàng trên KiotViet. 
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- Thông tin hàng hóa được đồng bộ tự động từ KiotViet lên Lazada Seller Center ngay khi có cập 

nhật, thay đổi. Các hàng hóa được đồng bộ: 

o Hàng thông thường (chỉ đồng bộ đơn vị tính cơ bản) 

o Hàng sản xuất 

o Hàng Serial/IMEI 

o KHÔNG đồng bộ Combo-đóng gói, Không bán trực tiếp, Xóa mềm, Ngừng kinh doanh 

- Với mỗi thông tin hàng hóa, hệ thống thực hiện đồng bộ 3 thông tin: Tồn kho, Giá bán và Giá 

khuyến mại. 

- Nếu khi thiết lập, bạn không chọn bảng giá khuyến mại thì khi đồng bộ lên Lazada, thông tin giá 

khuyến mại = giá bán. 

- Thông tin hàng hóa + bảng giá hiển thị trên KiotViet: 

 

- Hàng hóa hiển thị trên Lazada Seller Center: 
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11.3. Đồng bộ đơn hàng từ Lazada về KiotViet 

11.3.1. Đồng bộ thông tin đơn đặt hàng mới 

11.3.1.1. Đồng bộ các đơn đặt hàng phát sinh trước khi kích hoạt kết nối 

- Ngay sau khi kích hoạt tính năng, hệ thống sẽ thực hiện việc đồng bộ lần đầu tiên. Các đơn đặt 

hàng có trạng thái là “Đang xử lý” từ Lazada sẽ được tự động đồng bộ về KiotViet và các đơn 

hàng có trạng thái khác sẽ được bỏ qua.  

- Khách hàng hoàn toàn có thể quản lý đơn hàng Lazada. Các đơn hàng được đồng bộ về 

KiotViet sẽ có Mã đặt hàng được bắt đầu bởi DHLZD và có trạng thái là Phiếu tạm. 

 

- Chi tiết của đơn đặt hàng sẽ có thêm phần Ghi chú và Thông tin giao hàng 
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- Hệ thống đồng bộ các thông tin đơn hàng theo cơ chế sau: 
o Thông tin khách hàng: Được đồng bộ dựa vào Số điện thoại của khách hàng. 

 Nếu số điện thoại của khách hàng chưa có KiotViet: Hệ thống tự động tạo mới khách hàng 

trên KiotViet theo thông tin khách hàng được đồng bộ về từ Lazada. 

o Thông tin hàng hóa: Được đồng bộ dựa vào Mã hàng hóa. Các hàng hóa được đồng bộ: 

 Hàng thông thường 

 Hàng sản xuất 

 Hàng combo- đóng gói 

 Hàng dịch vụ 

 KHÔNG đồng bộ: hàng Serial/IMEI, Không bán trực tiếp, Xóa mềm, Ngừng kinh doanh 

o Người bán và người tạo: Tài khoản của chủ gian hàng. 
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o Chi nhánh: Chi nhánh đang được chọn tích hợp kết nối. 

o Bảng giá: Tương ứng bảng giá được chọn tích hợp kết nối. 

o Khách đã trả = 0 

11.3.1.2. Đồng bộ các đơn đặt hàng phát sinh sau khi kích hoạt kết nối 

- Với các đơn đặt hàng mới trên Lazada phát sinh sau khi kích hoạt kết nối thì hệ thống sẽ lập 

tức đồng bộ về KiotViet và tạo một đơn đặt hàng mới với trạng thái là Phiếu tạm. Cơ chế đồng 

bộ thông tin của đơn đặt hàng này tương tự như trên. 

11.3.2. Đồng bộ trạng thái của đơn đặt hàng 

- Với mỗi đơn đặt hàng trên Lazada sẽ gồm có 01 hoặc nhiều kiện hàng. Khi đồng bộ về KiotViet, 

hệ thống sẽ thực hiện theo nguyên tắc sau: 

- Mỗi Đơn đặt hàng trên Lazada tương ứng với 01 Đơn đặt hàng trên KiotViet. 

- Mỗi Kiện hàng trên Lazada tương ứng với 01 Hóa đơn trên KiotViet. 

- Khi tình trạng của đơn đặt hàng hoặc kiện hàng trên Lazada thay đổi thì trạng thái của đơn đặt 

hàng/hóa đơn tương ứng trên KiotViet cũng được thay đổi theo. 

- Cơ chế đồng bộ như sau: 
o Đơn đặt hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Đã hủy” 

Khi đơn đặt hàng trên Lazada chuyển từ tình trạng “Đang xử lý” sang “Đã hủy” thì đơn đặt 

hàng tương ứng trên KiotViet sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy. 

o Đơn đặt hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Sẵn sàng giao đi” 

Khi đơn đặt hàng trên Lazada được xử lý sẽ tạo ra các Kiện hàng có tình trạng là “Sẵn sàng 

giao đi”. Lúc này, đơn đặt hàng tương ứng trên KiotViet vẫn giữ nguyên trạng thái là Phiếu 

tạm. 

o Kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Đang giao hàng” 

Khi kiện hàng trên Lazada chuyển từ tình trạng “Sẵn sàng giao đi” sang tình trạng “Đang 

giao hàng” thì trên hệ thống KiotViet sẽ tạo ra một hóa đơn mới ở trạng thái giao là “Đang 

giao hàng” và trạng thái hóa đơn là “Đang xử lý” với thông tin hóa đơn được lấy từ đơn đặt 

hàng tương ứng. Hệ thống tự động tích dấu Thu hộ tiền và giá trị cần thu hộ = Tổng tiền khách 

cần trả cho hóa đơn trên. 
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o Kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Đã giao hàng ” 

Khi kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Đã giao hàng” thì hóa đơn tương ứng trên 

KiotViet có trạng thái giao “Giao thành công” và hóa đơn vẫn ở trạng thái giao “Đang xử lý”. 

o Kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Trả lại” 
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Khi kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Trả lại” thì hệ thống không thực hiện đồng 

bộ. 

o Kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Giao hàng thất bại” 

Khi kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Giao hàng thất bại” thì hóa đơn tương 

ứng trên KiotViet chuyển sang trạng thái giao thành “Đang chuyển hoàn” và trạng thái hóa 

đơn vẫn ở trạng thái “Đang xử lý”. 

11.4. Lịch sử đồng bộ 

- Toàn bộ lịch sử động bộ thông giữa KiotViet và Lazada được ghi nhận lại trong phần Lịch sử 

thao tác của KiotViet với chức năng là Đồng bộ Lazada. 

 

- Kích vào các lần đồng bộ để xem chi tiết. 

o Đồng bộ hàng hóa 
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o Đồng bộ đặt hàng 
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o Đồng bộ hóa đơn 

 

VII. Quản lý hàng hóa 

1. Danh mục hàng hóa 

1.1. Phân loại hàng hóa 

Hệ thống phân chia thành 3 loại hàng hóa sau: 

- Hàng hóa  

- Hàng dịch vụ 

- Hàng combo- đóng gói 

1.1.1. Hàng hóa 

- Là những hàng hóa có thể kiểm kê số lượng (tồn kho) một cách trực tiếp.  

- Ví dụ như: bánh, kẹo, áo, quần… 

- Với hàng nhập về, khi bán hàng hoặc nhập hàng, tồn kho sẽ được cập nhật trực tiếp. 

1.1.2. Hàng dịch vụ 

- Là những hàng hóa phi vật chất.  

- Ví dụ như: Tiền công ship hàng, phí phục vụ…  

- Hàng dịch vụ không có số liệu liên quan tới tồn kho. 
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1.1.3. Hàng combo – đóng gói 

- Là những hàng hóa được tạo ra bằng cách gộp nhiều loại hàng đơn lẻ khác nhau. 

- Ví dụ như: giỏ quà Tết bao gồm: café, rượu, bánh… 

- Khi một hàng hóa thuộc loại Hàng combo – đóng gói được bán ra, hệ thống sẽ tự động giảm tồn 

kho cho các hàng hóa nguyên liệu/ thành phần. Giá vốn của hàng combo- đóng gói là tổng giá 

vốn của hàng hóa nguyên liệu/ thành phần 

 

1.2. Quản lý nhóm hàng 

Để thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm hàng hóa, cần tạo các nhóm hàng khác nhau. Các thao tác 

như sau: 

1.2.1. Thêm mới nhóm hàng 

- Trên menu Hàng hóa, chọn Danh mục 

 

- Cột Nhóm hàng bên trái màn hình, kích dấu , hệ thống hiển thị cửa sổ Thêm nhóm hàng như 

sau: 
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- Nhập thông tin bắt buộc: Tên nhóm hàng 

- Nếu muốn chia một nhóm hàng thành dạng cây phân cấp cha-con, khi thêm nhóm hàng con, cần 

chọn thông tin Nhóm cha. 

- Nhấn nút Lưu, nếu thành công Nhóm hàng hóa vừa thêm sẽ được hiển thị ngay phía cửa sổ Nhóm 

hàng hóa bên trái màn hình. 

- Lưu ý: Có thể thêm mới nhanh một nhóm hàng trong khi thêm mới hàng hóa. 

 

1.2.2. Cập nhật thông tin/ Xóa nhóm hàng 

- Vào Hàng hóa, chọn Danh mục 
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- Kích vào nút hình bút chì  trên nhóm cần thay đổi như dưới đây: 

 

- Hệ thống sẽ hiển thị ra cửa sổ để cập nhật thông tin nhóm hàng. Nhấn Lưu để thay đổi thông tin 

nhóm sau khi chỉnh sửa. 

 

- Nếu muốn Xóa nhóm hàng, nhấn nút Xóa. Lưu ý hệ thống chỉ xóa được những nhóm hàng khi 

trong nhóm không chứa hàng hóa nào. 

1.3. Thêm mới hàng hóa 

- Trên màn hình Danh mục, kích  và chọn loại hàng hóa cần thêm 

 

1.3.1. Thêm mới hàng hóa 

Loại hàng nhập về báo gồm các hàng hóa thông thường, hàng sản xuất và hàng quản lý theo 

Serial/IMEI. Thao tác thêm như sau: 
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- Kích chọn , hệ thống hiện màn hình Thêm mới hàng hóa. 

 

- Các thông tin cơ bản bao gồm: 

o Mã hàng hóa: là duy nhất trên gian hàng. Mã hàng có thể nhập hoặc bỏ trống thông tin để hệ 

thống tự sinh sau khi Lưu thông tin hàng hóa. 

o Tên hàng hóa: Thông tin bắt buộc cần nhập 

o Nhóm hàng: Chọn nhóm hàng cho sản phẩm. Nếu nhóm hàng đó chưa có bạn có thể thêm 

nhanh vào hệ thống bằng cách kích vào dấu + bên cạnh. 

o Giá vốn: Giá để tính lợi nhuận 

o Giá để bán cho khách hàng 

o Tồn kho: Số lượng hàng hóa hiện tại 

o Chọn ảnh: để lưu hình ảnh hàng hóa 

o Quản lý theo Serial/IMEI: tích chọn nếu cần quản lý tồn kho theo mã Serial/IMEI.  
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 Khi quản lý hàng hóa theo Serial/IMEI, hệ thống sẽ tự động ẩn đi ô Tồn kho của hàng hóa. 

 

 Để tiến hành nhập sản phẩm theo mã Serial/IMEI, vào Giao dịch chọn Nhập hàng và tạo 

mới một giao dịch nhập hàng hoặc sử dụng file mẫu danh mục hàng hóa để import 

Serial/IMEI. Một mã Serial/IMEI tương ứng với số lượng tồn kho là 1.  

o Được bán trực tiếp: tích chọn nếu muốn hiển thị trên màn hình bán hàng 

o Tích điểm: tích chọn nếu gian hàng có tích điểm khi bán hàng hóa. 

o Thiết lập định mức tồn: căn cứ vào định mức tồn Ít nhất và Nhiều nhất, hệ thống sẽ cảnh báo 

những hàng hóa cần phải nhập thêm và những hàng hóa vượt quá tồn kho cho phép thông qua 

các tiêu chí lọc Tồn kho như: Dưới định mức tồn, Vượt định mức tồn. Thao tác thiết lập trong 

Mô tả chi tiết  

http://www.kiotviet.vn/huong-dan-su-dung-kiotviet/huong-dan-nhap-hang/tao-phieu-nhap-hang/
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- Trường hợp hàng hóa là hàng hóa sản xuất, cần nhập thêm thông tin các thành phần cấu thành 

hàng hóa. Giá vốn của hàng hóa sản xuất là tổng giá vốn của các hàng thành phần. 
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- Trường hợp hàng hóa có nhiều thuộc tính, đơn vị tính, thao tác thêm mới như sau: 

o Tại mục Theo dõi thuộc tính (Màu sắc, Kích thước…), kích chọn +Thêm thuộc tính.  

 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  305 | 527              Last update: 27/07/2018 

 Sau đó kích chọn +Tạo thuộc tính mới  thêm Tên thuộc tính (ví dụ: Màu sắc) và kích Lưu. 

 

 Nhập các giá trị của thuộc tính vào mục Giá trị. Ví dụ: Màu sắc gồm Đen, Đỏ,… Size gồm 

S, M, L,… 

 

o Tại mục Đơn vị tính, nhập thông tin Đơn vị cơ bản và đơn vị quy đổi 
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 Hệ thống tự động hiển thị Danh sách hàng hóa cùng loại thuộc tính tương ứng với đơn vị 

tính đó. 

 

 Sau khi nhập đầy đủ thông tin Mã hàng, Tồn kho, kích Lưu. 

o Lưu ý: 

 Có thể sửa lại Giá bán của từng sản phẩm trong danh sách hàng hóa cùng loại thuộc tính. 
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 Khi thay đổi thông tin giá bán và giá vốn của hàng hóa cơ bản, hàng hóa trên danh sách 

thuộc tính cùng loại được thay đổi tương ứng. 

 Hệ thống hỗ trợ tối đa 200 hàng hóa có cùng thuộc tính trong 1 lần tạo. 

 Khi thay đổi giá bán của hàng đơn vị tính quy đổi thì tất cả hàng hóa cùng loại có cùng đơn 

vị tính đó sẽ được cập nhật theo. 

 Hàng hóa có đơn vị tính quy đổi không thay đổi được giá vốn và tồn kho. 

o Thao tác thêm mới hoàn tất, tại danh mục sẽ hiển thị thông tin hàng hóa vừa thêm mới như 

sau: 

 

1.3.2. Thêm mới hàng dịch vụ 

- Kích chọn , hệ thống hiện màn hình Thêm dịch vụ. 

- Các thông tin cơ bản của hàng hóa dịch vụ tương tự như hàng hóa nhập về. 

- Lưu ý: hệ thống không quản lý tồn kho hàng dịch vụ. 
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1.3.3. Thêm mới hàng combo – đóng gói 

- Kích chọn , hệ thống hiện màn hình Thêm mới hàng hóa 

- Các thông tin cơ bản của hàng hóa dịch vụ tương tự như hàng hóa nhập về. 

- Lưu ý:  

o Với hàng combo - đóng gói không có thông tin cho tồn kho và giá vốn vì hệ thống sẽ tính toán 

tồn kho và giá vốn dựa trên các hàng hóa thành phần. 

o Vì hàng combo - đóng gói được cấu thành bởi nhiều hàng hóa riêng lẻ khác nhau. Do đó, khi 

tạo mới một hàng combo - đóng gói, phải nhập đủ hàng hóa thành phần. 
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1.4. Cập nhật thông tin hàng hóa 

- Trên màn hình Danh mục, tìm mặt hàng cần thay đổi thông tin, sau đó kích Cập nhật 

- Cập nhật các thông tin hàng hóa 

- Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút Lưu. 
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- Hệ thống cho phép thay đổi thông tin nhóm hàng của hàng loạt hàng hóa 
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1.5. Ngừng kinh doanh hàng hóa 

- Khi không có nhu cầu kinh doanh tiếp mặt hàng nào đó, nhưng không làm ảnh hưởng đến những 

thông tin lịch sử của hàng hóa này trong quá khứ, trên màn hình Danh mục, tìm mặt hàng bạn 

muốn ngừng kinh doanh, kích chọn Ngừng kinh doanh. 

- Những hàng hóa Ngừng kinh doanh sẽ không xuất hiện trong các màn hình quản lý hàng hóa, bán 

hàng. 
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- Để kinh doanh lại các mặt hàng này, cần kích chọn Cho phép kinh doanh 

 

- Hệ thống có chức năng thao tác Ngừng kinh doanh và Cho phép kinh doanh hàng loạt hàng hóa 
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1.6. Xóa hàng hóa 

- Trên màn hình Danh mục, tìm mặt hàng bạn muốn xóa, kích chọn Xóa. 
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- Hệ thống có chức năng thao tác Xóa hàng loạt hàng hóa 

 

- Lưu ý: Hệ thống xóa hoàn toàn hàng hóa nhưng vẫn giữ thông tin hàng hóa trong các giao dịch 

lịch sử nếu có. Khi xem lại các giao dịch, hàng hóa đã xóa sẽ có thêm hậu tố {DEL} 
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1.7. Tìm kiếm hàng hóa, sắp xếp danh mục hàng hóa 

- Để tìm kiếm hàng hóa một cách nhanh nhất, có thể lọc theo các tiêu chí 

o Theo tên hoặc mã hàng 

o Theo loại hàng hóa 

o Theo tồn kho 

o Theo thông tin tích điểm 

o Theo thuộc tính 

o Theo nhóm hàng 

o Theo Lựa chọn hiển thị 

- Chú ý: Để sắp xếp danh mục hàng hóa theo cột nào, bạn chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó. 

- Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, bạn có thể tự tạo ra rất nhiều các báo cáo 

khác nhau theo các tiêu chí tìm kiếm của mình 
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1.8. Xem thông tin thẻ kho – tồn kho hàng hóa 

1.8.1. Xem thẻ kho 

- Thẻ kho ghi nhận lịch sử thay đổi số lượng hàng hóa qua mỗi lần hàng hóa có phát sinh giao 

dịch, ví dụ: nhập hàng / bán hàng / luân chuyển hàng hóa / kiểm hàng. 

- Thao tác: vào Hàng hóa, chọn Danh mục, tìm mặt hàng cần xem lịch sử bán hàng, kích chọn 

vào tab Thẻ kho. 
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1.8.2. Xem tồn kho 

- Tồn kho ghi nhận thông tin số lượng tồn hiện tại của hàng hóa cụ thể trên từng chi nhánh (nếu 

gian hàng có nhiều chi nhánh). 

- Thao tác: vào Hàng hóa, chọn Danh mục, tìm mặt hàng cần xem tồn kho, kích chọn vào tab Tồn 

kho. 
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- Trường hợp hàng hóa được quản lý theo Serial/IMEI, khi xem chi tiết thông tin một mặt hàng sẽ 

thấy danh sách các sản phẩm với các số Serial/IMEI được hiển thị như sau: 

 

o Bạn có thể chọn trạng thái để lọc các mã: 

 Còn hàng: Những sản phẩm có mã vẫn còn trong kho. Số lượng tồn kho của sản phẩm sẽ 

tương ứng với số lượng Serial/IMEI trong trạng thái còn hàng. 

 Hết hàng: Những mã đã hết hàng 

 Tất cả: Hiển thị cả 2 trạng thái. 
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1.9. Nhập – xuất danh sách hàng hóa từ file excel 

1.9.1. Nhập hàng hóa từ file Excel 

- Nhập thông tin cho file dữ liệu theo mẫu hệ thống cung cấp 

- Trên menu Hàng hóa, chọn Danh mục, kích Import. 

- Hệ thống hiển thị ra cửa sổ sau: 

 

- Bạn chọn cách import dữ liệu trên 2 thông tin: 

o Cập nhật giá trị tồn kho không? 

 Nếu chọn Không (chỉ cập nhật thông tin hàng hóa): Khi đó tất cả các thông tin liên quan tới 

hàng hóa trong file excel sẽ được cập nhật vào hệ thống trừ tồn kho không thay đổi. Hệ thống 

sẽ không phát sinh phiếu kiểm kho tự động cho những mặt hàng được nhập. 
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 Nếu chọn Có (cập nhật tất cả thông tin hàng hóa và tồn kho): Tất cả các thông tin liên quan 

tới hàng hóa trong file excel sẽ được cập nhật vào hệ thống bao gồm cả số lượng tồn kho của 

hàng hóa. Hệ thống sẽ tự phát sinh phiếu kiểm kho tự động cho các mặt hàng. 

o Xử lý trùng mã hàng, khác tên hàng hóa? 

 Nếu chọn Báo lỗi và dùng import: khi hệ thống kiểm tra có dữ liệu hàng hóa trùng mã nhưng 

khác tên trong file sẽ báo lỗi và dừng import toàn bộ file. 

 Nếu chọn Thay thế tên hàng cũ bằng tên hàng mới: khi hệ thống kiểm tra có dữ liệu hàng 

hóa trùng mã nhưng khác tên trong file sẽ cập nhật lại tên hàng đang tồn tại trên hệ thống 

thành tên hàng ghi trong file import. 

- Nhấn nút Chọn file dữ liệu, chọn đường dẫn tới file dữ liệu. 

- Nhấn nút Thực hiện để thực hiện import hàng hóa. 

- Lưu ý: 

o Cần sử dụng đúng file mẫu để import hàng hóa. Kích Excel 2003 hoặc bản cao hơn để tải về 

file mẫu. 

o Nội dung file dữ liệu nhập theo chuẩn sau 

 

 Loại hàng: Chọn một trong các loại hàng: Hàng nhập về, Dịch vụ, Combo-đóng gói 

 Nhóm hàng: Tên nhóm hàng của hàng hóa đó. Nếu nhóm hàng đó có nhiều cấp, bạn dùng 

dấu >> để ngăn cách. Ví dụ Đồ uống>>Sữa 

 Mã hàng: Mã hàng bắt buộc nhập. Nếu mã hàng đã tồn tại, hệ thống sẽ cập nhật lại thông 

tin cho mã hàng đó. 

 Tên hàng 

 Giá bán 

 Giá vốn 

 Tồn kho 

 Tồn nhỏ nhất 

 Tồn lớn nhất 

 ĐVT: Đơn vị tính của hàng hóa (nếu có) 

 Mã ĐVT cơ bản: Mã hàng hóa gắn với đơn vị tính cơ bản 

https://tracydo.kiotviet.vn/Template/MauFileSanPhamIMEICODTichDiem2003.xls
https://tracydo.kiotviet.vn/Template/MauFileSanPhamIMEICODTichDiem.xlsx


Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  323 | 527              Last update: 27/07/2018 

 Quy đổi: Quy đổi giữa đơn vị tính của hàng hóa với đơn vị tính cơ bản 

 Thuộc tính: Các thuộc tính ngăn cách với nhau bởi dấu |, giá trị và tên thuộc tính ngăn cách 

nhau bởi dấu : 

 Mã HH liên quan: Trong trường hợp bạn muốn nhìn thấy các sản phẩm liên quan khi tìm 

kiếm, bạn chỉ cần điền mã hàng hóa liên quan. 

 Hình ảnh: nhập link hình ảnh có sẵn trên trang web 

 Sử dụng Imei: nhập số 1 hoặc bỏ trống nếu hàng hóa quản lý theo Serial/IMEI, số 0 nếu 

hàng hóa không quản lý theo Serial/IMEI 

 Trọng lượng: trọng lượng hàng hóa (nếu có) 

 Tích điểm: nhập số 1 hoặc bỏ trống nếu hàng hóa có tích điểm, số 0 nếu hàng hóa không 

được tích điểm khi bán hàng 

 Đang kinh doanh: nhập số 1 hoặc bỏ trống nếu hàng hóa đang kinh doanh, số 0 nếu hàng 

hóa ngừng kinh doanh 

 Được bán trực tiếp: nhập số 1 hoặc bỏ trống nếu hàng hóa được bán trực tiếp, số 0 nếu hàng 

hóa KHÔNG được bán. 

 Mô tả: mô tả hàng hóa (nếu có) 

 Ghi chú: ghi chú hàng hóa (nếu có) 

1.9.2. Xuất danh sách hàng hóa ra file Excel 

- Hệ thống cho phép xuất toàn bộ dữ liệu hàng hóa ra file excel.  

- Có thể chỉnh sửa trên file dữ liệu được xuất ra, sau đó import dữ liệu trở lại hệ thống để cập nhật 

đồng bộ các thông tin vừa chỉnh sửa. 

- Để xuất danh sách hàng hóa ra file Excel bạn làm như sau: 

o Vào Hàng hóa, chọn Danh mục, kích Xuất file 

 

- Hệ thống sẽ tự động xuất ra file bao gồm danh sách các hàng hóa giống như danh sách hiển thị 

trên màn hình. 
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1.10. In mã vạch 

- Hệ thống hỗ trợ việc tạo và in mã vạch từ mã hàng hóa phục vụ việc sử dụng máy quét mã vạch. 

- Thao tác: vào Hàng hóa, chọn Danh mục, tìm mặt hàng bạn muốn in mã vạch, kích In mã vạch. 

 

- Hệ thống có chức năng thao tác In mã vạch hàng loạt hàng hóa 

 

- Chọn thông tin hàng hóa, khổ giấy cần in 
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- Kích In để in mã vạch 

2. Thiết lập giá 

- Ngoài bảng giá chung, để phục vụ nhiều mục đích khác nhau của cửa hàng bạn như: Áp các mức giá 

khác nhau với các chi nhánh khác nhau, với các khách hàng khác nhau, tại các thời điểm khác nhau, 

hệ thống cho phép tạo các bảng giá khác nhau. 

- Lưu ý: Tất cả những thông tin liên quan tới giá bán thiết lập trong Danh mục hàng hóa được gọi là 

“Bảng giá chung” và không thể thay đổi được giá bán trong “Bảng giá chung” thông qua chức 

năng Bảng giá. 

2.1. Thêm mới bảng giá 

- Vào Hàng hóa, chọn Thiết lập giá 

 

- Nhấn vào nút dấu + cạnh ô Bảng giá, nhập các thông tin sau: 
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o Tên bảng giá (bắt buộc) 

o Hiệu lực từ ngày… Đến… 

o Trạng thái: chọn Đang áp dụng hoặc Chưa áp dụng 

o Phạm vi áp dụng: ngầm định là áp dụng trên “Toàn hệ thống”, “Toàn bộ người bán”, “Toàn bộ 

khách hàng” hoặc thay đổi lại phạm vi áp dụng. 

o Kích Lưu 

- Sau đó thêm hàng hóa để tạo giá mới cho danh sách hàng hóa (có thể thêm lần lượt từng hàng hóa 

hoặc thêm cả nhóm hàng). Sau khi thoát ra khỏi ô nhập liệu, hệ thống sẽ tự động lưu giá mới của 

hàng hóa đó vào bảng giá. 
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2.2. Cập nhật bảng giá 

- Để thay đổi thông tin chung của bảng giá, bạn vào Hàng hóa, chọn Thiết lập giá. Sau đó chọn Tên 

bảng giá muốn thay đổi thông tin, nhấn vào nút hình bút chì bên cạnh. 

 

- Cập nhật lại thông tin chung của bảng giá, kích Lưu. 

- Để nhập giá mới cho các hàng hóa trong bảng giá, sau khi tìm kiếm (theo hàng hóa cụ thể hoặc 

theo nhóm hàng), gõ trực tiếp giá mới vào cột Giá mới. Sau khi thoát ra khỏi ô nhập liệu, hệ thống 

sẽ tự động lưu giá mới của hàng hóa đó vào bảng giá. 
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2.3. Xóa bảng giá 

- Để xóa bảng giá, vào Hàng hóa, chọn Thiết lập giá. Sau đó chọn Tên bảng giá cần xóa, kích vào 

hình bút chì bên cạnh. 

- Sau đó nhấn vào nút Xóa. Nếu thành công, hệ thống sẽ xóa bảng giá đó ra khỏi hệ thống. 

- Lưu ý: Bảng giá đã phát sinh giao dịch, không được phép xóa 

 

2.4. Xuất bảng giá ra file excel 

- Vào Hàng hóa, chọn Thiết lập giá, chọn Tên bảng giá cần xuất ra file Excel. 

- Kích Xuất file 

- Hệ thống sẽ xuất ra file excel bảng giá đã chọn 
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3. Kiểm kho 

Kiểm kho là một hoạt động thường xuyên được các cửa hàng thực hiện để kiểm kê số lượng và tình 

trạng của hàng hóa trong kho nhằm nắm được tình hình hàng hóa thực tế trong kho, lượng chênh lệch 

so với thực tế. Thông thường, việc kiểm kho được thực hiện theo tuần, tháng, quý hay năm tùy theo 

quy mô và số lượng hàng của cửa hàng đó.  

3.1. Tạo phiếu kiểm kho 

Để thực hiện tạo phiếu kho bạn thực hiện như sau: 

- Tại màn hình Quản lý, vào menu Hàng hóa, kích chọn Kiểm kho 

 

- Màn hình Kiểm kho hiện ra, bạn kích + Kiểm kho 

 

- Màn hình tạo phiếu kiểm kho hiện ra như sau: 
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- Tạo phiếu kiểm kho theo các bước sau: 

o Bước 1: Thêm hàng hóa vào phiếu kiểm 

Có 3 cách để thêm hàng hóa vào phiếu kiểm kho: Chọn hàng hóa bằng công cụ tìm kiếm, chọn hàng 

hóa theo nhóm hàng hóa và thêm hàng hóa từ file excel. 

 Chọn hàng hóa bằng công cụ tìm kiếm 

Tại ô tìm kiếm hàng hóa, tìm và nhập hàng hóa theo 1 trong 2 chế độ: Chế độ nhập thường và Chế 

độ nhập nhanh. Để chuyển chế độ nhập, kích vào biểu tượng  hoặc bấm phím F6. 

 Chế độ nhập thường: 

 

 Chế độ nhập nhanh: 
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 Chọn hàng hóa kiểm kho theo nhóm hàng 

 Để chọn kiểm kho theo nhóm hàng hóa, bạn kích vào biểu tượng  trong ô tìm kiếm. 

 

 Màn hình chọn nhóm hàng hóa hiện ra như sau: 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  333 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

 Chọn nhóm hàng hóa cần kiểm kho và kích Xong để chọn hàng hóa vào phiếu kiểm. 

 Toàn bộ hàng hóa trong danh mục đã chọn sẽ được đưa vào phiếu kiểm kho. 

 Nhập số lượng tồn kho thực tế của từng hàng hóa vào cột Thực tế. 

 

 Thêm hàng hóa từ file excel 

Để thêm hàng loạt hàng hóa vào phiếu kiểm kho từ file excel có sẵn thực hiện như sau: 

 Tại màn hình Kiểm kho, chọn Tải về file mẫu excel Excel 2003 hoặc bản cao hơn 

https://tracydo.kiotviet.vn/Template/MauFileKiemKhoIMEI2003.xls
https://tracydo.kiotviet.vn/Template/MauFileKiemKhoIMEI.xlsx


Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  334 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

 Sau khi tải về file mẫu, bạn thực hiện cập nhật các thông tin: Mã hàng, Số 

lượng và Serial/IMEI (nếu có) 

 

 Kích Chọn file dữ liệu và chọn đến file vừa lưu để cập nhật lên hệ thống. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  335 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

o Bước 2: Xem lại danh sách hàng hóa trong phiếu kiểm kho 

Danh sách hàng hóa được chọn vào phiếu kiểm được chia thành các tab: Tất cả, Khớp, Lệch, Chưa 

kiểm. 

 

Tương ứng như sau: 

 Tất cả: Bao gồm tất cả danh sách hàng hóa được thêm vào phiếu kiểm kho 

 Khớp: Danh sách hàng hóa có Số lượng thực tế bằng tồn kho trên phần mềm 

 Lệch: Danh sách hàng hóa có số lượng thực tế khác tồn kho trên phần mềm 

 Ngoài việc hiển thị số lượng hàng hóa chênh lệch thì hệ thống hỗ trợ tính giá trị của số lượng 

hàng hóa bị lệch này, giúp người dùng hình dung được số tiền đang lệch. 
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 Giá trị lệch = Số lượng lệch * Giá vốn tại thời điểm tạo phiếu kiểm kho 

 Chưa kiểm: Danh sách hàng hóa chưa nhập số lượng thực tế. 

o Bước 3: Rà soát thông tin phiếu kiểm 

 Sau khi hoàn thiện xong việc chọn hàng hóa và cập nhật số lượng tồn kho thực tế, có thể thay 

đổi một số thông tin chung của phiếu kiểm đó như: Mã kiểm kho, ngày/giờ tạo phiếu hay thêm 

ghi chú cho phiếu này. 

 Phần Kiểm gần đây hiển thị lịch sử các thao tác của người dùng khi thêm, sửa, xóa số lượng 

thực tế trên phiếu kiểm này. 

 Cuối cùng bạn kích Hoàn thành để thực hiện thao tác kiểm kho. 

 

Trường hợp chưa hoàn thành việc kiểm kho mà phải tạm dừng quá trình kiểm kho, kích Lưu 

tạm để lưu lại toàn bộ thông tin vừa làm và hoàn thiện sau. 

3.2. Thay đổi nội dung phiếu kiểm kho 

Với những phiếu kiểm kho có trạng thái là Phiếu tạm, có thể tiếp tục kiểm kho bằng cách: 

- Trên thanh menu chính vào Hàng hóa chọn Kiểm kho. 

- Kích chọn phiếu kiểm cần tiếp tục kiểm kho hoặc thay đổi thông tin. 

- Kích Cập nhật. 
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- Hệ thống hiển thị ra màn hình Kiểm kho để bạn tiếp tục thao tác Kiểm kho. 

3.3. Tìm kiếm, sắp xếp phiếu kiểm kho 

- Để xem danh sách tất cả các phiếu kiểm kho, cũng như thông tin về từng phiếu kiểm kho, vào 

menu Hàng hóa, chọn Kiểm hàng. 

- Hệ thống hiển thị ra danh sách các phiếu kiểm kho, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách 
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- Tìm kiếm phiếu kiểm kho (1) 

o Tìm kiếm theo mã phiếu kiểm kho 

o Tìm kiếm theo trạng thái: Phiếu tạm, Đã cân bằng kho 

o Tìm kiếm theo thời gian 

o Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tự tạo ra nhiều các báo cáo khác 

nhau theo các tiêu chí tìm kiếm. 

- Sắp xếp danh sách phiếu kiểm kho (2) 

o Trong màn hình danh sách phiếu kiểm kho, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã 

kiểm kho, Thời gian, Ngày cân bằng kho, Ghi chú, Trạng thái theo thứ tự tăng dần hoặc giảm 

dần. 

o Để sắp xếp danh sách phiếu kiểm kho theo cột nào, kích vào tiêu đề của cột đó. 

3.4. Xuất danh sách phiếu kiểm kho ra file excel 

- Để xuất danh sách phiếu kiểm kho ra file Excel, vào menu Hàng hóa, chọn Kiểm kho, kích Xuất 

file 
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- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu kiểm kho giống như danh sách hiển thị trên 

màn hình 

- Xuất file từng phiếu kiểm kho 

o Để xuất ra file excel phiếu kiểm kho, vào menu Hàng hóa, chọn Kiểm kho. 

o Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu kiểm kho 

o Tìm kiếm và chọn phiếu kiểm kho cần xuất file, kích Xuất file 

 

3.5. Xóa/ Hủy phiếu kiểm kho 

- Chỉ xóa được hoàn toàn phiếu kiểm kho khi phiếu có trạng thái Phiếu tạm.  

- Các phiếu kiểm kho trạng thái Đã cân bằng chỉ có thể Hủy bỏ. 

- Để xóa/ hủy phiếu kiểm kho thao tác như sau: 
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o Vào Hàng hóa, chọn Kiểm kho. 

o Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu Kiểm kho. 

o Tìm kiếm và chọn phiếu Kiểm kho muốn xóa, hủy chọn Hủy bỏ. 

o Kích Đồng ý để xác nhận hủy phiếu. 

 

3.6. Sao chép phiếu kiểm kho 

Để sao chép phiếu kiểm kho thao tác như sau: 

- Vào Hàng hóa, chọn Kiểm kho. 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu Kiểm kho. 

- Tìm kiếm và chọn phiếu Kiểm kho cần sao chép. 

- Kích Sao chép, hệ thống chuyển sang màn hình Kiểm kho để chỉnh sửa thông tin và hoàn thành 

phiếu kiểm. 
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3.7. Gộp nhiều phiếu tạm 

- Khi có nhiều người kiểm kho ở nhiều khu vực trong kho hàng, sẽ có nhiều phiếu kiểm kho tương 

ứng. Việc gộp phiếu để nhóm hàng hóa trùng nhau trong các phiếu lại, giúp cho việc tổng hợp 

được dễ hơn. 

- Để thực hiện gộp các phiếu kiểm kho ở trạng thái Lưu tạm thành một phiếu kiểm, thực hiện như 

sau: 

o Tích chọn các phiếu kiểm kho cần gộp, sau đó bấm nút Gộp phiếu 
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o Trên màn hình Gộp phiếu kiểm kho  kích Gộp phiếu hệ thống sẽ gộp các phiếu tạm thành 

một phiếu kiểm kho mới, đồng thời xóa các phiếu tạm đã chọn trước đó. 

 

o Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận, kích Đồng ý để thực hiện 

 

o Lúc này 1 phiếu tạm mới được tạo ra như sau: 
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 Tổng số lượng thực tế: Tổng số lượng hàng hóa thực tế được gộp từ 2 phiếu 

 Số lượng lệch tăng: Là tổng số lượng hàng hóa chênh lệch trong trường hợp số lượng thực tế 

> số lượng tồn kho trên phần mềm (giá trị lớn hơn 0) 

 Tổng giá trị tăng = Tổng Giá trị lệch của hàng hóa có số lượng lệch tăng. 

 Số lượng lệch giảm: Là tổng số lượng hàng hóa chênh lệch trong trường hợp số lượng thực tế 

< số lượng tồn kho trên phần mềm (giá trị nhỏ hơn 0) 

 Tổng giá trị giảm = Tổng Giá trị lệch của hàng hóa có số lượng lệch giảm. 

 Tổng chênh lệch = Số lượng lệch tăng + Số lượng lệch giảm 

 Tổng giá trị lệch = Tổng giá trị tăng + Tổng giá trị giảm 

o Kích Cập nhật để tiếp tục thao tác kiểm kho với phiếu tạm sau khi gộp. 

o Màn hình Kiểm kho hiện ra với thông tin kiểm kho được gộp từ các phiếu trước đó, tiếp tục 

thao tác để hoàn thành phiếu kiểm kho. 
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4. Sản xuất hàng hóa 

Tính năng sản xuất hàng hóa cho phép sản xuất những hàng hóa nhập về được cấu thành từ nhiều 

nguyên liệu khác nhau, giúp tính toán được lượng nguyên vật liệu cần thiết để tạo ra số thành phẩm 

theo yêu cầu. 

4.1. Thiết lập tính năng 

- Để kích hoạt tính năng sản xuất hàng hóa, trước tiên bạn vào mục Thiết lập (1)  Thiết lập cửa 

hàng (2) 

 

- Bạn kích Thiết lập tính năng (3)  tích chọn Tính năng sản xuất hàng hóa (4). 

 

- Sau đó kích Lưu để hoàn thành thiết lập 

4.2. Tạo phiếu sản xuất 

- Tại màn hình Quản lý, vào menu Hàng hóa, kích chọn Sản xuất 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  345 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Kích Tạo phiếu sản xuất, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ sản xuất hàng hóa: 

 

- Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ sản xuất hàng hóa: 

 

- Để có thể tiến hành sản xuất, cần nhập vào 2 ô bắt buộc, đó là Sản xuất mặt hàng và Số lượng. 

- Lưu ý: Mặt hàng được sản xuất phải tồn tại trước đó dưới hình thức hàng hóa nhiều thành phần 

và có đầy đủ các nguyên vật liệu cấu thành. Tại đây bạn không thể tạo ra một mặt hàng mới, bạn 

chỉ có thể thêm số lượng của hàng hóa có sẵn đó. 
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- Sau khi đã chọn mặt hàng bạn muốn sản xuất, có thể xem bảng tính nguyên liệu cần để tạo ra số 

lượng hàng hóa thành phẩm. 

 

- Nếu như số nguyên liệu không đủ để sản xuất ra lượng hàng hóa yêu cầu, hệ thống sẽ hiển thị 

bằng số màu đỏ để cảnh báo.  

- Ngoài ra, với hàng hóa sản xuất, bạn vẫn có thể tiến hành nhập hàng về bằng thao tác nhập hàng 

thông thường, hệ thống sẽ lưu lại giao dịch và cập nhật vào thẻ kho của hàng hóa đó dưới hình 

thức nhập hàng để phân biệt với lượng hàng được sản xuất. 

4.3. Xuất file phiếu sản xuất và bảng kê nguyên liệu 

- Để xuất file các phiếu sản xuất, kích Xuất file 

 

- Để xuất file từng phiếu sản xuất, kích chọn phiếu cần xuất, kích Xuất file 
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- Để xuất bảng kê nguyên liệu của một mặt hàng, tích chọn vào phiếu sản xuất của hàng hóa đó, 

kích Thao tác, chọn Bảng kê nguyên liệu 

 

4.4. Cập nhật phiếu sản xuất 

- Vào Hàng hóa, chọn Sản xuất. 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu Sản xuất. 

- Tìm kiếm và chọn phiếu Sản xuất cần cập nhật thông tin 

- Kích Cập nhật 

- Lưu ý: chỉ cập nhật thông tin thời gian và ghi chú 
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4.5. Xóa/ Hủy phiếu sản xuất 

- Vào Hàng hóa, chọn Sản xuất. 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu Sản xuất. 

- Tìm kiếm và chọn phiếu Sản xuất cần xóa/ hủy 

- Kích Hủy bỏ 

- Lưu ý: chỉ xóa hoàn toàn thông tin khi phiếu sản xuất ở trạng thái Phiếu tạm 

 

4.6. Tìm kiếm, sắp xếp phiếu sản xuất 

- Để xem danh sách tất cả các phiếu sản xuất, cũng như thông tin về từng phiếu, vào menu Hàng 

hóa, chọn Sản xuất. 
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- Hệ thống hiển thị ra danh sách các phiếu sản xuất, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách 

 

- Tìm kiếm phiếu sản xuất (1) 

o Tìm kiếm theo mã sản xuất 

o Tìm kiếm theo ghi chú 

o Tìm kiếm theo mã hàng, tên hàng 

o Tìm kiếm theo thời gian  

o Tìm kiếm theo trạng thái 

o Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tự tạo ra nhiều các báo cáo khác 

nhau theo các tiêu chí tìm kiếm. 

- Sắp xếp danh sách phiếu sản xuất (2) 

o Trong màn hình danh sách phiếu sản xuất, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã 

sẳn xuất, Thời gian, Mã hàng, Tên hàng, Số lượng, Ghi chú theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. 

o Để sắp xếp danh sách phiếu sẳn xuất theo cột nào, kích vào tiêu đề của cột đó. 
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5. Quản lý hàng hóa Serial/IMEI 

5.1. Thiết lập tính năng 

- Để kích hoạt tính năng quản lý hàng hóa theo Serial/IMEI, trước tiên bạn vào mục Thiết lập (1) 

 Thiết lập cửa hàng (2)  Thiết lập tính năng (3)  tích chọn Quản lý tồn kho theo mã máy 

(Serial/IMEI) (4). 

 

- Sau đó kích Lưu để hoàn thành thiết lập. 

5.2. Quản lý và sử dụng hàng hóa Serial/IMEI 

5.2.1. Thêm mới hàng hóa Serial/Imei 

- Để thêm sản phẩm theo serial/imei, trên màn hình Quản lý  Hàng hóa  Danh mục  bạn 

kích Thêm mới  chọn Thêm hàng hóa 

- Trên pop-up Thêm hàng hóa, bạn nhập thông tin hàng hóa và tích chọn vào ô Quản lý theo 

Serial/IMEI 

 

- Lưu ý: Khi bạn đã chọn quản lý hàng hóa theo serial, hệ thống sẽ tự động ẩn đi ô Tồn kho của 

sản phẩm. 

http://www.kiotviet.vn/huong-dan-su-dung-kiotviet/huong-dan-hang-hoa/them-moi-hang-hoa/
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- Bạn kích Lưu (hoặc Lưu và thêm mới) để hoàn thiện thao tác thêm thông tin hàng hóa quản theo 

Serial/IMEI. 

5.2.2. Nhập hàng theo Serial/Imei 

- Để tiến hành tăng tồn kho cho hàng hóa quản lý theo mã Serial/IMEI, bạn vào Giao dịch  

chọn Nhập hàng và tạo mới một giao dịch nhập hàng. 

- Sau khi chọn hàng hóa, trên ô Nhập số Serial/Imei bạn nhập mã Serial/IMEI (có thể nhập từ 

bàn phím hoặc quét mã vạch). 

 

- Các mã Serial/IMEI được thể hiện trong các ô màu xanh riêng biệt tiện cho việc theo dõi. Số 

lượng sản phẩm sẽ tăng/giảm tương ứng với số lượng mã mà bạn nhập trong ô. 

http://www.kiotviet.vn/huong-dan-su-dung-kiotviet/huong-dan-nhap-hang/tao-phieu-nhap-hang/


Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  352 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ nhập hàng hóa có Serial/IMEI từ file excel, thao tác như sau: 

o Bạn kích chọn tải về file excel mẫu nhập hàng. Trong file mẫu, bạn nhập mã Serial/IMEI vào 

cột cuối cùng. Hiện tại, KiotViet cho phép nhập hơn 2000 mã Serial/IMEI trong 1 lần nhập. 

o Lưu ý: Với các sản phẩm được quản lý theo IMEI, bạn không cần phải điền số lượng tồn kho 

nữa, vì số lượng tồn kho của các sản phẩm này sẽ được quản lý theo số lượng mã bạn nhập 

vào. 

 

o Bạn kích Chọn file dữ liệu để đưa thông tin hàng hóa  

- Chọn Hoàn thành giao dịch nhập hàng để nhập các sản phẩm có mã Serial/IMEI trên vào kho 

hàng. Trên màn hình Nhập hàng, bạn có thể xem Phiếu nhập hàng với các mã Serial/IMEI đã 

được nhập: 

 

http://www.kiotviet.vn/huong-dan-su-dung-kiotviet/huong-dan-nhap-hang/xeminxuat-file-phieu-nhap-hang-ra-file-excel/
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- Bạn kích Xem thêm (1) để xem chi tiết mã Serial/IMEI của phiếu Nhập hàng (2) 

 

 

- Sau khi nhập hàng, bạn có thể thấy số lượng của các mặt hàng được nhập đã được thay đổi 

trong danh mục hàng hóa. Khi bạn xem chi tiết thông tin một mặt hàng được quản lý theo 

Serial/IMEI, bạn sẽ thấy danh sách các sản phẩm với các số Serial/IMEI được hiển thị như 

sau: 
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- Bạn có thể chọn trạng thái để lọc các mã: 

o Còn hàng: Những sản phẩm có mã vẫn còn trong kho. Số lượng tồn kho của sản phẩm sẽ 

tương ứng với số lượng Serial/IMEI trong trạng thái còn hàng. 

o Hết hàng: Những mã đã hết hàng 

o Tất cả: Hiển thị cả 2 trạng thái. 

5.2.3. Kiểm kho hàng hóa Serial/Imei 

- Với thao tác kiểm kho, cách thực hiện cũng tương tự như với thao tác nhập hàng. Bạn tạo mới 

một phiếu kiểm kho và nhập tên hoặc mã sản phẩm được quản lý theo serial/imei mà bạn muốn 

thực hiện kiểm kho. 

- Bạn nhập số serial/imei vào ô dưới tên sản phẩm (có thể dùng máy quét mã vạch để nhập).  

- Đặc biệt, trong trường hợp có những mã serial/imei không tồn tại trong danh mục hàng hóa xuất 

hiện trong phiếu kiểm kho, hệ thống sẽ hiển thị chúng bằng màu xanh lục để phân biệt với các 

mã đã tồn tại trong danh mục. Tính năng này giúp bạn kiểm soát được những sản phẩm trong 

kho hàng và tránh những tình trạng thất thoát, tráo đổi hàng hóa.  

http://www.kiotviet.vn/huong-dan-su-dung-kiotviet/huong-dan-kiem-kho/tao-phieu-kiem-kho/


Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  355 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Sau khi hoàn tất kiểm kho, bạn có thể kiểm tra lại các mã serial trong phiếu kiểm kho bằng 

cách tích vào Xem thêm 

 

- Hệ thống sẽ hiển thị 3 mục thống kê như sau: 

o Serial hệ thống: những mã đã được nhập vào trong thao tác Nhập hàng. 

http://www.kiotviet.vn/huong-dan-su-dung-kiotviet/huong-dan-kiem-kho/thay-doi-noi-dung-phieu-kiem-kho/
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o Serial thực tế: những mã được kiểm thực tế. 

 

o Serial ảnh hưởng: những mã bị thiếu hoặc những mã mới xuất hiện trong thao tác kiểm kho. 
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5.2.4. Bán hàng hóa Serial/Imei 

- Với các sản phẩm được quản lý theo Serial/IMEI, khi bán hàng hệ thống sẽ hiển thị ô tìm kiếm 

theo mã Serial/IMEI khi bạn chọn sản phẩm đó. Bạn cũng có thể nhập mã số bằng máy quét mã 

vạch. 

 

5.2.5. Mẫu in  

- Để thêm số Serial/IMEI điền token {IMEI} vào mẫu in cần hiển thị 
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VIII. Tổng quan 

1. Ý nghĩa 

Giúp người dùng quản lý thông tin một cách nhanh chóng và khái quát nhất tình hình hoạt động của 

gian hàng từ: 

- Các số liệu thống kê tình hình hoạt động kinh doanh của gian hàng dưới dạng biểu đồ. 

- Giới thiệu các tính năng mới, chương trình kết nối giữa Kiotviet và khách hàng. 

- Thông tin về các hoạt động của người dùng trên gian hàng. 

- Hiển thị thông báo sinh nhật của khách hàng trên gian hàng. 

2. Thông tin chi tiết 

- Tại màn hình Quản lý, kích Tổng quan, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Tổng quan gồm 3 phần 

thông tin chính sau: 

(1) Phần thông tin bên trái màn hình: thể hiện số liệu thống kê tình hình kinh doanh. 

(2) Phần phía trên bên phải màn hình: giới thiệu tính năng mới của phần mềm và các chương trình 

kết nối giữa Kiotviet và khách hàng. 

(3) Phần phía dưới bên phải màn hình: thể hiện thông báo về sinh nhật của khách hàng trên gian hàng 

cũng như các hoạt động gần đây của người dùng trên gian hàng. 
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- Các số liệu thống kê tình hình kinh doanh của gian hàng bao gồm: 

o Kết quả bán hàng hôm nay: Ghi nhận doanh thu theo số lượng hóa đơn, số phiếu trả hàng 

trong ngày và so sánh số liệu với ngày hôm qua 

 

o Biểu đồ Doanh thu dạng cột 
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o Biểu đồ Doanh thu theo chi nhánh 

 

o Biểu đồ Top 10 hàng hóa bán chạy: theo doanh thu hoặc theo số lượng 
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IX. Tổng quan màn hình Bán hàng 

- Màn hình bán hàng là giao diện giúp người dùng thực hiện các giao dịch với khách hàng như tạo 

mới hóa đơn, đặt hàng và trả hàng, lập phiếu thu, xem báo cáo cuối ngày. 

- Giao diện màn hình bán hàng của KiotViet được thiết kế theo xu hướng thiết kế phẳng, tinh giản, 

mạch lạc và chuyên nghiệp. Các tính năng được trải trên một giao diện giúp rút gọn các thao tác 

trên màn hình, cho người dùng có trải nghiệm tiện lợi và nhanh chóng. 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  362 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

1. Đăng nhập vào màn hình Bán hàng 

- Để vào màn hình bán hàng, bạn có thể thực hiện theo 3 cách sau: 

o Cách 1: trên màn hình Đăng nhập, bạn kích chọn Bán hàng 

 

o Cách 2: trên màn hình Quản lý, bạn kích chọn Bán hàng 
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o Cách 3: trên các giao dịch Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng, bạn kích chọn biểu tượng dấu + thêm 

mới 

 

- Thao tác cụ thể trên màn hình bán hàng được thực hiện theo hướng dẫn bên dưới: 

2. Tìm kiếm sản phẩm 

- Chế độ sử dụng cân điện tử 

 

- Chế độ tìm kiếm hàng hóa: KiotViet hỗ trợ người dùng 2 chế độ nhập tại ô tìm kiếm: Chế độ 

nhập thường và chế độ nhập nhanh. 

o Chế độ nhập nhanh: Ở chế độ nhập nhanh, khi người dùng sử dụng máy quét mã vạch thì mỗi 

lần quét sản phẩm hoặc khi tìm kiếm được sản phẩm mỗi lần nhấn nút Enter thì số lượng sản 

phẩm đó sẽ tăng thêm 1. 
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o Chế độ nhập thường: hệ thống có thêm ô nhập số lượng của 1 sản phẩm mà khách hàng cần mua. 

Khi người dùng sử dụng tìm kiếm và chọn sản phẩm thì con trỏ chuột tự động chuyển sang ô số 

lượng để người dùng nhập số lượng sản phẩm mà khách cần mua sau đó nhấn Enter để thêm vào 

đơn hàng. 

 

o Người dùng có thể chuyển đổi nhanh giữa 2 chế độ nhập bằng cách nhấn phím F6. 

- Thay đổi số lượng hay giá bán của sản phẩm: bạn kích vào thông tin để thay đổi hoặc bấm 

phím Home trên bàn phím để thay đổi số lượng. 

 

- Nhập ghi chú cho hàng hóa: bạn nhập thông tin cần ghi chú cho hàng hóa 

 

- Áp dụng chương trình khuyến mại: nếu hàng hóa khách mua thỏa mãn điều kiện của các 

chương trình khuyến mại thì hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng Hộp quà  trên dòng hàng hóa đó. 
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- Sắp xếp thứ tự hiển thị hàng hóa trên màn hình bán hàng: bạn kích vào biểu tượng  để sắp 

xếp theo thứ tự nhập hàng hóa từ mới đến cũ hoặc ngược lại 

o Sắp xếp theo thứ tự nhập từ mới đến cũ 

 

o Sắp xếp theo thứ tự nhập từ cũ đến mới 

 

- Lưu ý: Thứ tự hiển thị trên màn hình sẽ giống với thứ tự hiển thị ở mẫu in hóa đơn 

- Tách/Gộp hàng hóa liên quan  



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  366 | 527              Last update: 27/07/2018 

o Nếu kích chọn  màn hình hiển thị ở trạng thái Tách các hàng hóa liên quan. 

 

o Nếu kích chọn  màn hình hiển thị ở trạng thái Gộp các hàng hóa liên quan. 

 

- Lọc hàng hóa theo thuộc tính 

 

o Nếu kích chọn  hệ thống sẽ hiển thị bảng Thuộc tính hàng hóa để bạn lựa chọn 
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- Lọc theo nhóm hàng hóa 

 

o Nếu kích chọn  hệ thống sẽ hiển thị bảng Nhóm hàng để bạn lựa chọn 

 

3. Thêm mới giao dịch 

- Khi bạn chưa hoàn thành một giao dịch trên màn hình bán hàng nhưng cần thêm mới 1 giao dịch 

khác, bạn có thể kích vào biểu tượng  để thêm mới 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  368 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

4. Thanh công cụ 

 

- Chế độ toàn màn hình: Cho phép hiển thị màn hình bán hàng ở chế độ toàn màn hình. Kích chọn 

biểu tượng  để bật chế độ và nhấn phím ESC để thoát. 

- Chọn chi nhánh bán hàng: Lựa chọn chi nhánh để thực hiện giao dịch bán hàng. Để chọn chi 

nhánh bạn kích vào biểu tượng , hệ thống sẽ hiển thị các chi nhánh mà tài khoản đang sử 

dụng được phép truy cập. 

 

- Lưu ý: Đối với tài khoản người dùng chỉ có quyền truy cập duy nhất 1 chi nhánh thì biểu tượng 

chọn chi nhánh sẽ được ẩn đi.  

- Danh sách phím tắt : 

https://www.kiotviet.vn/wp-content/uploads/2017/03/cap-nhat-man-hinh-ban-hang-moi-013.png
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- Trả hàng: Kích chọn   để thực hiện thao tác Trả hàng, hệ thống sẽ hiển thị màn hình bảng lựa 

chọn hóa đơn trả hàng 
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- Đồng bộ dữ liệu: kích chọn  để hiển thị những hóa đơn, đặt hàng hoặc trả hàng ở trạng thái 

offline. Bạn chọn giao dịch cần đồng bộ hoặc kích Đồng bộ tất cả để cập nhật thông tin các giao 

dịch lên hệ thống. 

 

- Thiết lập in: kích chọn  để Thiết lập in, bạn có thể: 

o Bật/ tắt Tự động in hóa đơn 

o Nhập số bản in  

o Chọn mẫu in 
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- Thông tin Tài khoản đăng nhập: 

 

- Tùy chọn: kích chọn  hệ thống hiển thị bảng tùy chọn  

 

o Xem báo cáo cuối ngày: hệ thống hiển thị báo cáo cuối ngày về bán hàng 
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o Xử lý đặt hàng: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách đơn đặt hàng để bạn xử lý đặt hàng 
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o Nhập hàng trả: hệ thống sẽ hiển thị danh sách hóa đơn để bạn thao tác trả hàng 

 

o Lập phiếu thu: hệ thống sẽ hiển thị pop-up để Lập phiếu thu từ khách hàng 

 

o Import hóa đơn, đặt hàng: hệ thống sẽ hiện thị pop-up để bạn import danh sách hóa đơn, đặt 

hàng theo file mẫu 
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o Tùy chọn hiển thị 

 

Hệ thống hỗ trợ các Tùy chọn hiển thị sau: 

 Số thứ tự: Hiển thị số thứ tự của sản phẩm. 

 Mã hàng: Hiển thị mã hàng của sản phẩm. 

 Đơn giá: Hiển thị đơn giá của sản phẩm. 

 Thành tiền: Hiển thị giá trị thành tiền của sản phẩm. 

 Thêm dòng: Hiển thị thêm dòng đối với các sản phẩm đã có trong đơn hàng nhưng được bán với 

mức giá khác. 

 Lưu ý: Để bật tính năng Thêm dòng bạn phải bật tính năng Đơn giá  

o Chuyển nhanh sang màn hình Quản lý: bạn kích chọn Quản lý hệ thống sẽ chuyển từ màn hình 

Bán hàng sang màn hình Quản lý 
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o Đăng xuất: kích chọn Đăng xuất để thoát khỏi hệ thống. 

5. Thông tin giao dịch 

Thông tin giao dịch thể hiện bên phải màn hình bán hàng, ngay phía dưới thanh công cụ, chi tiết như 

sau: 

- Nhân viên: hiển thị thông tin nhân viên thực hiện giao dịch bán, đặt, trả hàng. Hệ thống mặc nhân 

viên là tài khoản đăng nhập. Tùy theo phân quyền, bạn có thể chọn lại nhân viên khác với tài 

khoản đăng nhập. 

 

- Thời gian giao dịch: hệ thống hiển thị mặc định theo thời gian hiện tại. Tùy vào thiết lập tính 

năng của cửa hàng, bạn có thể thay đổi thời gian giao dịch về quá khứ. 

 

- Khách hàng: bạn có thể tìm kiếm khách hàng đã có thông tin trên hệ thống hoặc kích dấu + 

thêm mới thông tin khách hàng. Nếu bỏ trống thông tin khách hàng, hệ thống sẽ mặc định là 

Khách lẻ 
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- Bảng giá: nếu cửa hàng có nhiều bảng giá khác nhau, khi bán hàng bạn có thể thay đổi bảng giá 

 

- Đơn giao hàng: Để sử dụng tính năng giao hàng, người dùng tích chọn vào nút Giao hàng 

 

o Màn hình thông tin giao hàng hiện ra như sau: 

 

- Kênh bán hàng: hệ thống mặc định là kênh bán trực tiếp, bạn có thể lựa chọn lại kênh bán hàng 
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- Giảm giá: Để nhập giảm giá trên giao dịch, bạn chọn mục giảm giá 

 

- Hiển thị tổng số lượng hàng hóa và tổng tiền hàng trong giao dịch 

 

- Khuyến mại trên hóa đơn: Nếu tổng tiền hàng khách mua thỏa mãn điều kiện của các chương 

trình khuyến mại thì hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng Hộp quà  
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- Thu khác: nếu giao dịch có khoản thu khác ngoài tiền hàng, kích chọn Thu khác 

 

o Hệ thống sẽ hiển thị các khoản thu khác để bạn tích chọn 

 

- Phương thức thanh toán: bạn kích chọn biểu tượng  để chọn các phương thức thanh toán 
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- Ghi chú cho đơn hàng 

 

- In báo giá: để in báo giá cho khách trước khi hoàn thành giao dịch, bạn kích vào In. Lưu ý: để 

hiển thị nút In, chủ gian hàng cần thiết lập tính năng cho phép in báo giá khi bán hàng. 
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- Hoàn thành giao dịch: tùy vào các giao dịch: Bán hàng/ Đặt hàng/Trả hàng, bạn kích Thanh 

toán/Đặt hàng/ Trả hàng hoặc ấn F9 trên bàn phím để Hoàn thành giao dịch 
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X. Quản lý giao dịch 

1. Nhập hàng 

1.1. Tạo phiếu nhập hàng 

- Tại màn hình Quản lý, vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng 

 

- Trên màn hình Phiếu nhập hàng, kích + Nhập hàng để tạo phiếu nhập hàng mới 

 

- Màn hình Nhập hàng hiện ra như sau: 
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- Các bước thực hiện nhập hàng như sau: 

o Bước 1: Chọn hàng hóa, số lượng cần nhập và sửa giá bán nếu cần. 

Hệ thống hỗ trợ 3 cách để thêm hàng hóa vào phiếu nhập 

 Tìm kiếm và chọn hàng hóa bằng công cụ tìm kiếm 

Với màn hình nhập hàng, hệ thống vẫn hỗ trợ người dùng 2 phương thức nhập nhanh và nhập 

thường. 

 Chế độ nhập thường: 

Với chế độ nhập thường, khi tìm kiếm và chọn sản phẩm hoặc sử dụng máy quét mã vạch quét 

chọn sản phẩm thì con trỏ chuột tự động chuyển sang ô số lượng để nhập số lượng nhập của 

hàng hóa, sau đó nhấn Enter để thêm vào phiếu nhập. 
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 Chế độ nhập nhanh: 

Với chế độ nhập nhanh, khi sử dụng máy quét mã vạch thì mỗi lần quét sản phẩm hoặc khi tìm 

kiếm được sản phẩm mỗi lần nhấn phím Enter thì số lượng sản phẩm đó sẽ tăng thêm 1. 

 

Có thể chuyển nhanh giữa 2 chế độ nhập bằng cách kích biểu tượng  hoặc kích phím F6. 

 Import từ file excel 

Để thực hiện việc chọn hàng loạt hàng hóa vào phiếu nhập từ file excel có sẵn, thực hiện như sau: 

 Tại màn hình Nhập hàng, chọn tải về file excel mẫu nhập hàng 
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 Sau khi tải về file mẫu, bạn thực hiện cập nhật các thông tin: Mã hàng, Tên sản phẩm, Đơn 

vị tính, Giá nhập, Giảm giá, Số lượng và Serial/IMEI (nếu có) 

 

 Nhập và lưu thông tin trên file excel mẫu, trở về màn hình nhập hàng, kích Chọn file dữ 

liệu và tìm đến file vừa lưu để cập nhật lên hệ thống 

 

 Thêm mới hàng hóa chưa có trên hệ thống 
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Đối với các hàng hóa mới chưa có trên hệ thống, KiotViet hỗ trợ người dùng thêm nhanh hàng 

hóa tại màn hình Nhập hàng. Kích vào nút   

  

 Trên màn hình Thêm hàng hóa nhập thông tin và kích Lưu 

  

 Sau khi chọn xong hàng hóa sẽ được hiển thị trong phiếu nhập hàng như sau: 
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 Khi nhập hàng, nếu nhà cung cấp khuyến mại tặng hàng hoặc giảm giá sản phẩm như: Mua 10 

tặng 1 hoặc Mua 10 giảm giá 1…, hệ thống hỗ trợ việc nhập nhiều giá khác nhau với 1 hàng 

hóa. Thao tác như sau: 

 Kích vào biểu tượng  tại hàng hóa, nhập số lượng và giá ưu đãi 

(Lưu ý: Hệ thống cho phép thêm tối đa 3 loại giá của 1 hàng hóa/ lần nhập). 

 

 Để xóa hàng hóa ưu đãi kích vào biểu tượng  
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 Hệ thống hỗ trợ sửa giá bán của hàng hóa ngay trên màn hình Nhập hàng, bạn kích vào biểu 

tượng  để thay đổi giá bán. Màn hình Thiết lập ra hiện ra, bạn sửa gián bán (nếu cần) (1) 

 kích Xong (2) 

 

o Bước 2: Chọn nhà cung cấp 
 Nhập thông tin nhà cung cấp bằng cách tìm kiếm nhà cung cấp đã có vào ô Tìm nhà cung cấp 

(F4).  

 Hoặc thêm nhà cung cấp mới bằng cách kích vào nút  
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 Nhập thông tin của nhà cung cấp sau đó kích Lưu để hoàn tất. 

o Bước 3: Nhập thông tin thanh toán 

Thông tin thanh toán bao gồm: Tổng tiền hàng, Giảm giá, Tiền cần trả nhà cung cấp, Tiền trả 

nhà cung cấp, Tính vào công nợ. 
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 Tổng tiền hàng: Tổng tiền hàng nhập. 

 Giảm giá: Số tiền Nhà cung cấp giảm giá cho lần nhập hàng. 

 Cần trả nhà cung cấp: bằng Tổng tiền hàng trừ đi phần tiền Giảm giá. 

 Tiền trả nhà cung cấp: Số tiền trả cho nhà cung cấp. Có thể chọn một trong các phương thức 

thanh toán như: Tiền mặt, Chuyển khoản hoặc Thẻ bằng cách kích biểu tượng . 

 Tính vào công nợ: Trường hợp nhà cung cấp cho nợ tiền hàng hoặc chỉ yêu cầu trả trước một 

phần tiền hàng thì phần còn lại sẽ được tính vào công nợ với nhà cung cấp. 

 Ghi chú: ghi chú cho lần nhập hàng. 

 Hệ thống cho phép thay đổi ngày/giờ nhập hàng. 

Sau khi hoàn tất toàn bộ thông tin của phiếu nhập, kích Hoàn thành để hoàn tất quá trình tạo phiếu 

nhập hàng. Hoặc kích Lưu tạm để lưu lại thông tin của phiếu nhập và thực hiện sau. 

1.2. Cập nhật thông tin phiếu nhập hàng 

Hệ thống chỉ cho phép thay đổi các thông tin: Người tạo phiếu nhập hàng, thời gian tạo, ghi 

chú cho các phiếu nhập hàng ở trạng thái Đã nhập hàng, thao tác như sau: 

- Vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu nhập hàng muốn thay đổi thông tin 

- Sau khi thay đổi thông tin, kích Lưu. 
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- Lưu ý: hệ thống chỉ cho phép cập nhật lại thông tin Nhà cung cấp khi trên phiếu nhập chưa có 

tên nhà cung cấp. 

 

1.3. Hủy phiếu nhập hàng 

Để hủy phiếu nhập hàng ở trạng thái Đã nhập hàng thao tác như sau: 

- Vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu nhập hàng muốn hủy 

- Kích Hủy bỏ 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  391 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Kích chọn Đồng ý để xác nhận hủy phiếu. Hệ thống sẽ hiển thị pop-up “Bạn có muốn hủy 

những phiếu thanh toán liên quan?”.  

o Kích chọn Đồng ý để xác nhận hủy phiếu thanh toán. 

o Kích chọn Bỏ qua nếu không muốn hủy bỏ phiếu thanh toán. 

- Sau khi hủy thành công,phiếu nhập hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy, hệ thống sẽ trừ tồn 

kho của các hang hóa trong phiếu nhập, cập nhật lại công nợ nhà cung cấp và không thể thay đổi 

thông tin. 

1.4. Sao chép phiếu nhập hàng 

- Vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu nhập hàng muốn sao chép 

- Kích Sao chép 
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- Hệ thống chuyển sang màn hình nhập hàng để chỉnh sửa thông tin phiếu nhập mới (nếu cần) 

trước khi hoàn thành 

1.5. Xem lịch sử thanh toán phiếu nhập hàng 

Một phiếu nhập hàng có thể được thanh toán nhiều lần nếu cửa hàng ghi nợ với nhà cung cấp. Hệ 

thống hỗ trợ xem lịch sử thanh toán đối với từng phiếu nhập hàng như sau: 

- Vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu nhập hàng cần xem lịch sử thanh toán 

- Kích chọn vào tab Lịch sử thanh toán 
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1.6. Xuất danh sách phiếu nhập hàng ra file Excel 

- Để xuất danh sách phiếu nhập hàng ra file Excel, vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng, sau đó 

kích Xuất file 

- Kích chọn File tổng quan hoặc File chi tiết cần xuất 

 

- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu nhập hàng  

1.7. In mã vạch 

- Để in mã vạch ở phiếu nhập hàng, vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu nhập hàng 

- Kích chọn phiếu nhập hàng cần in mã vạch của hàng hóa trong phiếu nhập hàng 
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1.8. Xem/ in/ xuất file từng phiếu nhập hàng 

- Để xem/in/xuất ra file excel phiếu nhập hàng, vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng. 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu nhập hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu nhập hàng cần xem/in hoặc xuất file 
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1.9. Gửi email cho nhà cung cấp 

Hệ thống hỗ trợ tính năng gửi email cho nhà cung cấp. Tính năng này giúp các chủ của hàng gửi 

thông tin đặt hàng với nhà cung cấp về hàng nhập, số lượng nhập, giá nhập… một cách thuận tiện, 

nhanh chóng. 

Để thực hiện gửi email cho nhà cung cấp, thực hiện như sau: 

- Tại màn hình Phiếu nhập hàng, tìm và chọn phiếu nhập cần gửi email cho nhà cung cấp, kích Gửi 

Email. 
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- Nhập các thông tin cần gửi email trên màn hình gửi Email 
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o Người nhận: Tên nhà cung cấp được lấy từ hệ thống. 

o Email: Địa chỉ email của nhà cung cấp sẽ mặc định được nhập vào ô Email, bạn cũng có thể 

nhập trực tiếp nếu nhà cung cấp chưa có email hoặc thay đổi một địa chỉ email khác. 

o Tiêu đề: Nhập tiêu đề email 

o Nội dung: Trong nội dung email đã được đính kèm sẵn file excel thông tin phiếu nhập hàng. 

- Sau khi hoàn tất thông tin, kích nút Gửi để thực hiện gửi email đi, hoặc kích Lưu để lưu lại email 

và gửi sau. 

- Sau khi gửi email, tại màn hình Phiếu nhập hàng, hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng  cạnh 

những phiếu nhập hàng đã gửi email cho nhà cung cấp. 
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1.10. Tìm kiếm, sắp xếp phiếu nhập hàng 

- Để xem danh sách tất cả các phiếu nhập hàng, cũng như thông tin về từng phiếu nhập hàng, vào 

menu Giao dịch, chọn Nhập hàng  

- Hệ thống hiển thị ra danh sách phiếu nhập hàng, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách  

 

- Tìm kiếm phiếu nhập hàng (1) 
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o Tìm kiếm theo mã phiếu nhập. 

o Tìm kiếm theo tên hoặc mã hàng hóa. 

o Tìm kiếm theo tên hoặc mã nhà cung cấp. 

o Tìm kiếm theo ghi chú. 

o Tìm kiếm theo người tạo. 

o Tìm kiếm theo trạng thái: Phiếu tạm, Đã nhập hàng, Đã hủy. 

o Tìm kiếm theo thời gian tạo phiếu nhập hàng 

o Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tự tạo ra rất nhiều các báo cáo 

khác nhau theo các tiêu chí tìm kiếm. 

- Sắp xếp danh sách phiếu nhập hàng (2) 

o Trong màn hình danh sách phiếu nhập hàng, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột 

như: Mã nhập hàng, Thời gian, Nhà cung cấp, Tổng cộng, Trạng thái theo thứ tự tăng dần 

hoặc giảm dần. 

o Để sắp xếp danh sách phiếu nhập hàng theo cột nào, chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó. 

2. Trả hàng nhập 

2.1. Tạo phiếu trả hàng nhập 

Sau khi nhập hàng từ nhà cung cấp, vì một lý do nào đó (hàng lỗi, hàng không bán được…), cần trả 

lại hàng cho nhà cung cấp thì hệ thống hỗ trợ công cụ trả hàng nhập. Khi thực hiện việc trả hàng 

nhập, hệ thống giảm số lượng tồn kho của hàng hóa tương ứng với số lượng trong phiếu trả hàng 

nhập. 

Hệ thống hỗ trợ 2 cách trả hàng nhập: Trả hàng nhập nhanh và trả theo phiếu nhập hàng. 

2.1.1. Trả hàng nhập nhanh 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Giao dịch, chọn Trả hàng nhập: 
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- Màn hình Phiếu trả hàng nhập hiện ra, chọn + Trả hàng nhập 

 

- Màn hình Trả hàng nhập hiện ra như sau: 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  401 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Các bước thực hiện trả hàng nhập như sau: 

o Bước 1: Chọn hàng hóa cần trả 

Hệ thống hỗ trợ 2 cách để thêm hàng hóa vào phiếu trả hàng nhập 

 Tìm kiếm và chọn hàng hóa bằng công cụ tìm kiếm: 

Với màn hình trả hàng nhập, hệ thống vẫn hỗ trợ người dùng 2 phương thức nhập nhanh và 

nhập thường. 

 Chế độ nhập thường: 

Với chế độ nhập thường, khi tìm kiếm và chọn sản phẩm hoặc sử dụng máy quét mã vạch 

quét chọn sản phẩm thì con trỏ chuột tự động chuyển sang ô số lượng để nhập số lượng cần 

trả, sau đó nhấn Enter để thêm vào phiếu. 
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 Chế độ nhập nhanh: 

Với chế độ nhập nhanh, khi sử dụng máy quét mã vạch thì mỗi lần quét sản phẩm hoặc khi 

tìm kiếm được sản phẩm mỗi lần nhấn phím Enter thì số lượng sản phẩm đó sẽ tăng thêm 1. 

 

Có thể chuyển nhanh giữa 2 chế độ nhập bằng cách kích biểu tượng  hoặc bấm phím F6. 

 Import từ file excel: 

Để thực hiện việc chọn hàng loạt hàng hóa vào phiếu trả hàng nhập từ file excel có sẵn, thực 

hiện như sau: 

 Tại màn hình Trả hàng nhập, chọn Tải về File mẫu excel 

 

 Sau khi tải về file mẫu, bạn thực hiện cập nhật các thông tin: Mã hàng, Tên sản phẩm, 

Đơn vị tính, Số lượng, Giá nhập (là giá nhập gần nhất của hàng hóa đó), Giá trả lại, 

Giảm giá trả lại và Serial/IMEI (nếu có) 
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 Nhập và lưu thông tin trên file excel mẫu, trở về màn hình trả hàng nhập, kích nút Chọn 

file dữ liệu và tìm đến file vừa lưu để cập nhật lên hệ thống. 

 

o Bước 2: Chọn nhà cung cấp cần trả 

 Nhập thông tin nhà cung cấp bằng cách tìm kiếm nhà cung cấp đã có vào ô Tìm nhà cung 

cấp (F4). 

 Hoặc Thêm mới nhà cung mới bằng cách kích biểu tượng  
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 Nhập thông tin của nhà cung cấp sau đó kích Lưu để hoàn tất. 

o Bước 3: Nhập thông tin tiền hàng trả 

Thông tin tiền hàng trả gồm có: Tổng tiền hàng, Giảm giá, Nhà cung cấp cần trả, Tiền nhà 

cung cấp trả và tính vào công nợ. 

 

 Tổng tiền hàng: Tổng tiền của toàn bộ số hàng trả lại. Hệ thống tự động tính dựa vào số 

lượng hàng trả theo giá nhập hàng. 

 Giảm giá: Số tiền được giảm khi nhập hàng 

 Nhà cung cấp cần trả: bằng Tổng tiền hàng trừ đi phần tiền Giảm giá 

 Tiền nhà cung cấp trả (F8): Số tiền nhà cung cấp trả thực tế cho cửa hàng. Nhà cung cấp có 

thể trả toàn bộ số tiền cần trả hoặc trả một phần trong số đó theo một trong các phương thức 

thanh toán như: Tiền mặt, Chuyển khoản hoặc Thẻ bằng cách kích biểu tượng . 

 Tính vào công nợ: Phần chênh lệch giữa phần tiền nhà cung cấp cần trả và số tiền trả thực tế 

sẽ được ghi nhận vào công nợ. 

 Ghi chú: ghi chú cho phiếu trả hàng nhập 

 Hệ thống cho phép thay đổi thông tin ngày/giờ nhập hàng 

 Khi hoàn thành phiếu trả hàng nhập, hệ thống sẽ: trừ tồn kho hàng hóa, cập nhật lại công nợ 

nhà cung cấp, tính lại giá vốn hàng hóa (nếu là giá vốn trung bình)  
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2.1.2. Trả hàng nhập theo theo phiếu nhập hàng 

Việc trả hàng theo phiếu nhập hàng sẽ giúp bạn thực hiện thao tác trả hàng nhanh và chính xác 

nhà cung cấp đã nhập hàng. Thao tác như sau: 

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Giao dịch, chọn Nhập hàng. 

 

- Kích chọn phiếu nhập hàng cần trả lại cho nhà cung cấp, kích Trả hàng 
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- Màn hình Trả hàng nhập được hiện ra với các thông tin hàng hóa và nhà cung cấp được nhập 

sẵn từ phiếu nhập 

 

Lưu ý: Nếu phiếu nhập có giảm giá phiếu nhập thì khi trả hàng nhập, hệ thống sẽ có pop-up hỏi 

và giải thích 

 

- Nhập số lượng của từng hàng hóa cần trả lại vào cột Số lượng.  

- Lưu ý: chỉ nhập được số lượng tối đa bằng số lượng đã nhập, nếu phiếu nhập hàng chứa hàng 

hóa có nhiều mức giá nhập khác nhau thì khi trả hàng nhập theo phiếu nhập, hệ thống cũng 

hỗ trợ nhập nhiều giá trả lại khác nhau. 
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- Đối với các hàng hóa không trả lại, không nhập số lượng hoặc kích nút  tại hàng hóa đó để 

loại bỏ khỏi phiếu. 

- Hệ thống tự động tính tiền hàng cần trả theo giá nhập. Nếu trường hợp giá trả lại khác so 

với Giá nhập, thực hiện thay đổi tại cột Giá trả lại 

 

- Sau khi hoàn tất thông tin hàng hóa cần trả lại, bạn nhập số tiền nhà cung cấp trả vào ô Tiền 

nhà cung cấp trả (F8) theo các phương thức thanh toán gồm: Tiền mặt, Thẻ và Chuyển khoản 

bằng cách kích vào biểu tượng  
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- Kích Hoàn thành để hoàn tất quá trình. 
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2.2. Cập nhật thông tin phiếu trả hàng nhập 

Hệ thống chỉ cho phép thay đổi các thông tin: Người tạo phiếu trả hàng nhập, thời gian trả hàng 

nhập, ghi chú cho các phiếu trả hàng nhập ở trạng thái Đã trả hàng, thao tác như sau: 

- Để thay đổi những thông tin đó, bạn vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng nhập. 

- Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng nhập muốn thay đổi thông tin. 

- Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút Lưu. 

- Lưu ý: hệ thống chỉ cho phép cập nhật lại thông tin Nhà cung cấp khi trên phiếu nhập chưa có 

tên nhà cung cấp. 
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2.3. Hủy phiếu trả hàng nhập 

Để hủy phiếu trả hàng nhập ở trạng thái Đã trả hàng thao tác như sau: 

- Vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng nhập  

- Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng muốn hủy 

- Kích Hủy bỏ 
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 Kích chọn Đồng ý để xác nhận hủy phiếu. Hệ thống sẽ hiển thị pop-up “Bạn có muốn hủy 

những phiếu thanh toán liên quan?”.  

o Kích chọn Đồng ý để xác nhận hủy phiếu thanh toán. 

o Kích chọn Bỏ qua nếu không muốn hủy bỏ phiếu thanh toán 

- Sau khi hủy thành công, phiếu nhập hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy và không thể thay 

đổi thông tin. 

- Số lượng tồn kho của hàng hóa trong phiếu trả hàng nhập bị hủy sẽ được cộng lại vào hệ thống và 

cập nhật lại công nợ nhà cung cấp. 

2.4. Sao chép phiếu trả hàng nhập 

- Vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng Nhập 

- Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng nhập muốn sao chép 

- Kích Sao chép 
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- Hệ thống chuyển sang màn hình trả hàng nhập để chỉnh sửa thông tin phiếu mới (nếu cần) trước 

khi hoàn thành 

2.5. Xuất danh sách phiếu trả hàng nhập ra file Excel 

- Để xuất danh sách phiếu trả hàng nhập ra file Excel, vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng 

nhập, sau đó kích Xuất file 

- Kích chọn File tổng quan hoặc File chi tiết cần xuất 

- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu trả hàng nhập 
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2.6. Xem/ in/ xuất file từng phiếu trả hàng nhập 

- Để xem/ in/ xuất ra file excel phiếu trả hàng nhập, bạn vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng 

nhập. 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu trả hàng nhập. 

- Chọn phiếu trả hàng nhập cần xem/in hoặc xuất file. 

 

2.7. Tìm kiếm, sắp xếp phiếu trả hàng nhập 

- Để xem danh sách tất cả các phiếu trả hàng nhập, cũng như thông tin về từng phiếu trả hàng 

nhập, vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng nhập. 

- Hệ thống hiển thị ra danh sách phiếu trả hàng nhập, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách 
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- Tìm kiếm phiếu trả hàng nhập (1) 

o Tìm kiếm theo mã phiếu trả hàng nhập. 

o Tìm kiếm theo mã hóa đơn. 

o Tìm kiếm theo tên hoặc mã hàng hóa. 

o Tìm kiếm theo tên hoặc mã nhập hàng. 

o Tìm kiếm theo ghi chú. 

o Tìm kiếm theo người tạo. 

o Tìm kiếm theo trạng thái: Đã trả, Đã hủy. 

o Tìm kiếm theo thời gian tạo phiếu trả hàng nhập. 

o Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tạo ra rất nhiều các báo cáo khác 

nhau theo các tiêu chí tìm kiếm.  

- Sắp xếp danh sách phiếu trả hàng nhập (2) 

o Trong màn hình danh sách phiếu trả hàng nhập, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột 

như: Mã trả hàng nhập, Thời gian, Nhà cung cấp, Tổng cộng, Trạng thái theo thứ tự tăng 

dần hoặc giảm dần. 

o Để sắp xếp danh sách phiếu trả hàng nhập theo cột nào, chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó. 
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3. Chuyển hàng 

3.1. Tạo phiếu chuyển hàng 

Đối với các cửa hàng có nhiều chi nhánh, việc luân chuyển hàng hóa từ chi nhánh này đến chi 

nhánh khác thường xuyên diễn ra nhằm đáp ứng kịp thời hàng hóa cho khách hàng tại khu vực đó 

trong khi chờ nhập hàng. 

Để thực hiện việc chuyển hàng từ chi nhánh này sang chi nhánh khác, thao tác như sau: 

- Tại màn hình Quản lý, vào menu Giao dịch, chọn Chuyển hàng 

 

- Trên màn hình Chuyển hàng, kích + Chuyển hàng 

 

- Màn hình Chuyển hàng hiện ra như sau: 
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- Thực hiện tạo cho phiếu chuyển hàng theo các bước sau: 

o Bước 1: Chọn hàng hóa cần chuyển 

Hệ thống hỗ trợ 2 cách để chọn hàng hóa cần chuyển: Tìm kiếm trong hệ thống và Import từ file 

excel 

 Tìm kiếm hàng hóa trên hệ thống bằng công cụ tìm kiếm 

Hệ thống hỗ trợ 2 chế độ tìm kiếm và chọn hàng hóa đó là: nhập nhanh và nhập thường. Kích vào 

biểu tượng  để thay đổi chế độ nhập 

 Chế độ nhập thường: 

 

 Chế độ nhập nhanh: 
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 Import hàng hóa từ file excel 

Để thực hiện việc chọn hàng loạt hàng hóa vào phiếu chuyển hàng từ file excel có sẵn, thực hiện 

như sau: 

 Tại màn hình Chuyển hàng, chọn Tải về File mẫu excel 

 

 Sau khi tải về file mẫu, bạn thực hiện cập nhật các thông tin: Mã hàng, Số lượng chuyển, 

Giá chuyển và Serial/IMEI (nếu có) 
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 Nhập xong thông tin vào file excel mẫu, trở về màn hình Chuyển hàng, kích Chọn file dữ 

liệu và tìm đến file vừa lưu để cập nhật lên hệ thống. 

 

o Bước 2: Chọn chi nhánh cần chuyển đến 

Chọn chi nhánh cần chuyển đến tại ô Tới chi nhánh 
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o Bước 3: Nhập thông tin phiếu chuyển hàng 

 Nhập thông tin Thời gian, Mã chuyển hàng, Ghi chú cho phiếu chuyển hàng nếu cần 

 Kích Hoàn thành để hoàn tất quá trình hoặc kích Lưu tạm để lưu lại thông tin vừa làm và 

hoàn thành sau. 

 

 Sau khi hoàn thành thì phiếu chuyển hàng đó sẽ mặc định ở trạng thái Đang chuyển. 
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3.2. Nhận hàng 

Để chi nhánh nhận xác nhận việc nhận hàng, tại chi nhánh nhận cần thao tác như sau: 

- Trên màn hình Quản lý, kích Giao dịch, chọn Chuyển hàng. 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu chuyển hàng. 

- Tìm kiếm và chọn phiếu chuyển hàng muốn xác nhận việc nhận hàng. 

- Kích Mở phiếu.  
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- Hệ thống hiển thị ra cửa sổ nhận hàng: 

o Cập nhật lại Số lượng nhận nếu không khớp với số lượng gửi. 

Lưu ý:  

 Số lượng nhận không được lớn hơn số lượng chuyển 

 Nếu số lượng nhận nhỏ hơn số lượng chuyển, hệ thống sẽ tự động cộng lại tồn kho số lượng 

chênh lệch vào chi nhánh chuyển. 

o Thêm thông tin Ghi chú, chỉnh sửa ngày nhận nếu cần thiết 

o Kích Nhận hàng 
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3.3. Cập nhật thông tin phiếu chuyển hàng 

- Cập nhật thông tin:  

o Với các phiếu trạng thái Đang chuyển, hệ thống chỉ cho phép thay đổi thông tin Tới chi nhánh. 

 

o Với các phiếu trạng thái Đã nhận, hệ thống chỉ cho phép thay đổi thông tin Ghi chú. 
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3.4. Hủy phiếu chuyển hàng 

- Vào Giao dịch chọn Chuyển hàng, sau đó kích chọn phiếu chuyển hàng muốn hủy bỏ 

- Hủy bỏ phiếu chuyển hàng: hệ thống sẽ cộng lại tồn kho các hàng hóa tại chi nhánh chuyển và 

giảm trừ tồn kho tại chi nhánh nhận. 
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3.5. Sao chép phiếu chuyển hàng 

- Vào Giao dịch chọn Chuyển hàng, sau đó kích chọn phiếu chuyển hàng cần sao chép 

- Sau khi kích chọn hệ thống sẽ tạo ra phiếu chuyển hàng mới tương tự phiếu chuyển hàng đã chọn.   
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- Lưu ý: hệ thống chỉ cho phép sao chép phiếu chuyển khi đăng nhập đúng chi nhánh chuyển đi 

theo phiếu chuyển đã chọn để sao chép. 

3.6. Xuất danh sách phiếu nhập hàng ra file Excel 

- Xuất file các phiếu chuyển hàng hoặc chi tiết từng phiếu chuyển hàng. 

- Để xuất danh sách phiếu nhập hàng ra file Excel, vào menu Giao dịch, chọn Chuyển hàng, sau 

đó kích Xuất file 

- Kích chọn File tổng quan hoặc File chi tiết cần xuất 

 

- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu chuyển hàng.  

3.7. In mã vạch 

- Để in mã vạch ở phiếu chuyển hàng, vào menu Giao dịch, chọn Chuyển hàng 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu chuyển hàng 

- Kích chọn phiếu chuyển hàng cần in mã vạch của hàng hóa trong phiếu chuyển hàng 
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3.8. Xem/ in/ xuất file phiếu chuyển hàng 

- Để xem/in/xuất ra file excel phiếu chuyển hàng, vào menu Giao dịch, chọn Chuyển hàng. 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu chuyển hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu chuyển hàng cần xem/in hoặc xuất file 
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3.9. Tìm kiếm, sắp xếp phiếu chuyển hàng 

- Để xem danh sách tất cả các phiếu chuyển hàng, cũng như thông tin về từng phiếu chuyển hàng, 

vào menu Giao dịch, chọn Chuyển hàng. 

- Hệ thống hiển thị ra danh sách phiếu chuyển hàng, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách 
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- Tìm kiếm phiếu chuyển hàng (1) 

o Tìm kiếm theo mã phiếu chuyển hàng. 

o Tìm kiếm theo tên hoặc mã hàng hóa. 

o Tìm kiếm theo Serial/IMEI. 

o Tìm kiếm theo thời gian 

o Tìm kiếm theo loại phiếu 

o Tìm kiếm theo trạng thái: Phiếu tạm, Đang chuyển, Đã nhận, Đã hủy. 

o Tìm kiếm theo lựa chọn hiển thị. 

o Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tạo ra rất nhiều các báo cáo khác 

nhau theo các tiêu chí tìm kiếm.  

- Sắp xếp danh sách phiếu chuyển hàng (2) 

o Trong màn hình danh sách phiếu chuyển hàng, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột: 

Mã chuyển, Ngày chuyển, Chi nhánh, Người tạo, Người nhận theo thứ tự tăng dần hoặc giảm 

dần 

o Để sắp xếp danh sách phiếu chuyển hàng theo cột nào, chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó. 
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4. Đặt hàng 

4.1. Thêm mới 

- Giao dịch đặt hàng phát sinh giữa khách hàng với gian hàng. 

- Để thêm mới đặt hàng, hệ thống hỗ trợ 2 cách 

o Cách 1: thao tác trên màn hình Bán hàng 

o Cách 2: thao tác từ màn hình Quản lý  

Cụ thể như sau: 

4.1.1. Màn hình Bán hàng 

- Trên màn hình Bán hàng, bạn kích chọn Đặt hàng 

 

- Bên trái màn hình, tìm kiếm và chọn hàng hóa. 

- Bên phải màn hình, tìm kiếm và nhập thông tin khách hàng, số tiền khách thanh toán. 

4.1.1.1. Tìm kiếm sản phẩm 

- Tìm kiếm theo mã hàng, tên hàng hoặc dùng máy quét mã vạch để tìm kiếm 
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- Lựa chọn trực tiếp từ danh sách sản phẩm kèm hình ảnh 

 

- Hiển thị danh sách sản phẩm trong từng nhóm hàng 

o Kích vào biểu tượng Lọc theo nhóm hàng 

 

o Hệ thống hiển thị màn hình Nhóm hàng, tìm kiếm hoặc tích chọn nhóm  kích Xong 
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- Tìm kiếm sản phẩm theo thuộc tính 

o Kích vào biểu tượng Lọc theo thuộc tính hàng hóa 

 

o Hệ thống hiển thị màn hình Thuộc tính hàng hóa, kích chọn giá trị  kích Xong 

 

- Tìm kiếm sản phẩm theo gộp hàng hóa 

o Nếu kích vào biểu tượng Gộp hàng hóa 
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o Hệ thống sẽ hiển thị ở màn hình tìm kiếm hàng hóa như sau:   

 

o Nếu không kích chọn gộp hàng hóa thì màn hình tìm kiếm hàng hóa như sau: 

 

4.1.1.2. Import đơn đặt hàng 

Ngoài việc tìm kiếm hàng hóa trực tiếp trên màn hình, hệ thống còn hỗ trợ import thông tin hàng 

hóa từ file excel mẫu. Thao tác cụ thể như sau: 

- Kích vào biểu tượng   sau đó kích chọn Import hóa đơn, đặt hàng 
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- Màn hình Nhập danh sách hàng hóa từ file excel hiển thị: 

 

- Bạn có thể Tải về file mẫu về để điền dữ liệu theo file mẫu, sau đó Chọn file dữ liệu để 

import đơn đặt hàng lên hệ thống. 

 

- Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ tối đa 10 trang tính (sheet) trên file dữ liệu trong mỗi lần import 

(mỗi trang tính tương đương một giao dịch) 

4.1.1.3. Tìm kiếm thông tin khách hàng 

- Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thông tin khách hàng theo mã, tên khách hàng hoặc số điện thoại. 
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- Khi khách hàng không có trong hệ thống, cũng có thể thêm ngay trong màn hình Bán hàng 

bằng cách kích dấu + cạnh ô tìm kiếm khách hàng. 

4.1.1.4. Thay đổi số lượng, đơn vị tính, giá bán sản phẩm 

- Bạn có thể thay đổi đơn vị tính sản phẩm(1), số lượng (2) trong phiếu đặt hàng, hoặc giảm 

giá trên từng sản phẩm khi tạo phiếu đặt hàng. 

 

- Để thay đổi giá bán, giảm giá trên từng sản phẩm, thao tác như sau: 

o Trên giá bán của từng sản phẩm: nhập giá mới (1) 

o Giảm giá trên từng sản phẩm: có hai cách giảm giá theo % giá bán (kích %) hoặc giảm giá 

tiền mặt trực tiếp (kích VND) (2) 

o Khi nhấn chuột ra ngoài vị trí cửa sổ hiển thị, hệ thống sẽ tự điền giá trị vào ô Đơn giá (3) 
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4.1.1.5. Chọn bảng giá khi đặt hàng 

- Nếu cửa hàng có nhiều bảng giá khác nhau, khi đặt hàng có thể thay đổi bảng giá 

 

4.1.1.6. Giao hàng 

- Có thể tích chọn hình thức Giao hàng ở màn hình bán hàng cho đơn đặt hàng. 
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4.1.1.7. Thay đổi một số thông tin khác 

- Chọn lại Nhân viên thực hiện việc đặt hàng (1) 

- Thay đổi Ngày đặt hàng (2) 

- Thay đổi Kênh bán hàng (3) 

- Nhập thông tin Giảm giá, Thu khác (4) 

- Chọn Hình thức thanh toán: Tiền mặt, Thẻ, Chuyển khoản (ngầm định là Tiền mặt) (5) 

- Thêm thông tin Ghi chú (6) 

 

4.1.1.8. Tạo đơn đặt hàng 

- Nhập Giảm giá trên toàn đơn đặt hàng (nếu có): Giảm giá theo % giá trị đơn hàng (kích %) 

hoặc giảm giá tiền mặt trực tiếp (kích VND) 

- Nhập Tiền khách trả 

- Kích Đặt hàng (F9) để hoàn tất 

- Sau khi tạo thành công, Phiếu đặt hàng sẽ có trạng thái là Phiếu tạm 

4.1.2. Màn hình quản lý 

- Ở màn hình quản lý kích chọn Giao dịch, kích chọn Đặt hàng 
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- Kích chọn + Đặt hàng 

 

- Sau khi kích chọn + Đặt hàng thì màn hình sẽ chuyển sang màn hình thêm mới phiếu đặt hàng ở 

màn hình bán hàng 

- Sẽ thao tác thêm mới phiếu Đặt hàng như thao tác ở màn hình bán hàng 

4.2. Xử lý đặt hàng 

4.2.1. Màn hình bán hàng 

 

- Tìm kiếm mã đặt hàng muốn xử lý 

- Kích Chọn 
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- Thay đổi thông tin phiếu đặt hàng 

- Nếu muốn thay đổi nội dung phiếu đặt hàng kích Lưu.  

- Nếu muốn tạo hóa đơn từ phiếu đặt hàng kích Tạo hóa đơn 

- Lưu ý: 

o Một phiếu đặt hàng có thể giao hàng nhiều lần. Với mỗi lần giao hàng, sẽ Tạo một hóa đơn 

tương ứng. 

o Sau khi tạo hóa đơn thành công, nếu hàng trong phiếu đặt hàng chưa giao hết thì Phiếu đặt 

hàng chuyển sang trạng thái Đang giao hàng. Nếu hàng trong phiếu đặt hàng đã giao hết 

thì Phiếu đặt hàng chuyển sang trạng thái Hoàn thành. 

4.2.2. Màn hình quản lý  

- Ở màn hình giao dịch Đặt hàng, kích chọn phiếu đặt hàng muốn sửa, kích chọn Xử lý đơn đặt 

hàng 
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- Sau khi kích Xử lý đơn hàng thì màn hình sẽ chuyển sang màn hình cập nhật phiếu đặt hàng ở 

màn hình Bán hàng 

- Sẽ thao tác cập nhật phiếu Đặt hàng như thao tác ở màn hình bán hàng 

4.2.3. Hoàn thành phiếu đặt hàng 

- Khi phiếu đặt hàng đã được tạo. Vì một lý do nào đó, không thể giao đủ hàng giống như phiếu 

đặt hàng ban đầu của khách hàng nhưng muốn kết thúc phiếu đặt hàng đó, tính năng Hoàn 

thành phiếu đặt hàng giúp giải quyết tình huống này. 

- Để hoàn thành phiếu đặt hàng, vào menu Giao dịch, kích chọn Đặt hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu đặt hàng muốn Hoàn thành. 

- Kích Hoàn thành 
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4.3. Quản lý thông tin phiếu đặt hàng 

4.3.1. Sao chép phiếu đặt hàng 

- Vào Giao dịch chọn Đặt hàng, kích chọn phiếu đặt hàng cần sao chép 

- Khi kích chọn Sao chép hệ thống tạo ra phiếu đặt hàng mới tương tự phiếu đặt hàng đã chọn. 
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4.3.2. Hủy bỏ phiếu đặt hàng 

- Vào Giao dịch chọn Đặt hàng, kích chọn phiếu đặt hàng cần hủy bỏ 

- Kích Hủy bỏ: xóa phiếu đặt hàng ra khỏi hệ thống, nếu phiếu đặt hàng có hóa đơn đi kèm và 

không phải trạng thái Đã hủy thì sẽ không hủy bỏ được. 
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4.3.3. In/xuất file phiếu đặt hàng 

- In: in phiếu đặt hàng  
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- Xuất file: chi tiết từng phiếu đặt hàng 
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4.3.4. Tìm kiếm phiếu đặt hàng 

- Để xem danh sách tất cả các phiếu đặt hàng, cũng như thông tin về từng phiếu đặt hàng, vào 

menu Giao dịch, chọn Đặt hàng. 

- Hệ thống hiển thị ra danh sách phiếu đặt hàng, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách 
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- Tìm kiếm phiếu Đặt hàng (1) 

o Tìm kiếm theo mã phiếu đặt hàng 

o Tìm kiếm theo tên hoặc mã hàng hóa 

o Tìm kiếm theo mã hóa đơn 

o Tìm kiếm theo ghi chú 

o Tìm kiếm theo người bán 

o Tìm kiếm theo người tạo 

o Tìm kiếm theo chi nhánh 

o Tìm kiếm theo thời gian 

o Tìm kiếm theo trạng thái: Phiếu tạm, Đang gia hàng, Hoàn thành, Đã hủy 

o Tìm kiếm theo kênh bán 

o Tìm kiếm theo đối tác giao hàng 

o Tìm kiếm theo phương thức 

o Tìm kiếm theo lựa chọn hiển thị 

o Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tạo ra rất nhiều các báo cáo khác 

nhau theo các tiêu chí tìm kiếm  

- Sắp xếp danh sách phiếu Đặt hàng (2) 

o Trong màn hình danh sách đặt chuyển hàng, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột: Mã 

phiếu, Thời gian, Chi nhánh, Người tạo, Trạng thái, Kênh bán hàng, Đối tác giao hàng,… 

theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần 

o Để sắp xếp danh sách phiếu đặt hàng theo cột nào, chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó 

4.4. Thao tác nhiều phiếu đặt hàng cùng 1 lúc 

- Ở màn hình quản lý phiếu đặt hàng để thao tác nhều phiếu đặt hàng cùng 1 lúc, kích vào ô 

vuông ở cạnh mã phiếu đặt hàng, sau đó kích Thao tác 
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- Trên nút Thao tác bao gồm thông tin: 

o Cập nhật thông tin chung: Cập nhật danh danh phiếu đặt hàng theo Người bán, Kênh bán, 

Ghi chú, sau đó kích Lưu để hoàn thành 

 

- Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ cho phép thực hiện trên nhiều đơn đặt hàng các thao tác 

o In 

o Xuất file tổng quan 

o Xuất file chi tiết 

o Hủy 
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4.5. Đặt hàng ở chế độ offline 

- Khi mạng internet bị ngắt kết nối, việc đặt hàng sẽ được tiến hành ở chế độ offline.  

- Khi có mạng internet trở lại, hệ thống sẽ tự động đồng bộ các giao dịch đặt hàng offline lên 

trung tâm dữ liệu. 

- Nếu bạn muốn tự thao tác Đồng bộ phiếu đặt hàng offline, vào màn hình Bán hàng, chọn 

nút Đồng bộ hóa dữ liệu  ở góc phải trên cùng màn hình. 

 

- Chọn Loại phiếu là Đặt hàng 

- Kích Đồng bộ tất cả 

- Hệ thống sẽ đẩy các giao dịch trong danh sách vừa chọn lên dữ liệu trung tâm. 

4.6. Xem lịch sử thanh toán/ lịch sử hóa đơn trên phiếu đặt hàng 

4.6.1. Xem lịch sử thanh toán 

- Xem lịch sử thanh toán trên phiếu đặt hàng 

- Một phiếu đặt hàng có thể giao hàng nhiều lần. Khách hàng có thể sẽ thanh toán thêm tiền ứng 

với mỗi lần giao hàng. KiotViet cho phép xem lịch sử thanh toán đối với từng đơn đặt hàng. 

- Vào menu Giao dịch, chọn Đặt hàng  

- Tìm kiếm và chọn phiếu đặt hàng cần xem lịch sử thanh toán 

- Kích vào tab Lịch sử thanh toán 
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4.6.2. Xem lịch sử hóa đơn 

- Xem lịch sử hóa đơn trên phiếu đặt hàng 

- Một phiếu đặt hàng có thể giao hàng nhiều lần. Với mỗi lần giao hàng tương ứng với một lần 

tạo hóa đơn. KiotViet cho phép xem lịch sử hóa đơn đối với từng đơn đặt hàng. 

- Vào menu Giao dịch, chọn Đặt hàng  

- Tìm kiếm và chọn phiếu đặt hàng cần xem lịch sử hóa đơn 

- Kích Lịch sử hóa đơn 

 

4.7. Xem thông tin nợ của khách hàng khi tạo đơn đặt hàng 

- Vào màn hình Bán hàng, chọn Đặt hàng, tìm kiếm thông tin khách hàng, sau đó chọn vào 

mục Xem nợ, màn hình sẽ hiển thị ra dư nợ hiện tại của khách hàng ngay tại màn hình bán 

hàng. 
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- Kích chọn khách hàng để xem chi tiết nợ của khách hàng 

 

5. Hóa đơn 

5.1. Thêm mới 

- Để thêm mới hóa đơn, hệ thống hỗ trợ 2 cách 

o Cách 1: thao tác trên màn hình Bán hàng 

o Cách 2: thao tác từ màn hình Quản lý  

- Cụ thể như sau: 

5.1.1. Màn hình bán hàng 

- Vào màn hình Bán hàng. Chọn Hóa đơn 
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- Bên trái màn hình, tìm kiếm và chọn hàng hóa. 

- Bên phải màn hình, tìm kiếm và nhập thông tin khách hàng, số tiền khách thanh toán. 

5.1.1.1. Tìm kiếm hàng hóa 

- Tìm kiếm theo mã hàng, tên hàng hoặc dùng máy quét mã vạch để tìm kiếm 

 

- Lựa chọn trực tiếp từ danh sách sản phẩm kèm hình ảnh 
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- Hiển thị danh sách sản phẩm trong từng nhóm hàng 

o Kích vào biểu tượng Lọc theo nhóm hàng 

 

o Hệ thống hiển thị màn hình Nhóm hàng, tìm kiếm hoặc tích chọn nhóm  kích Xong 

 

- Tìm kiếm sản phẩm theo thuộc tính 

o Kích vào biểu tượng Lọc theo thuộc tính hàng hóa 
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o Hệ thống hiển thị màn hình Thuộc tính hàng hóa, kích chọn giá trị  kích Xong 

 

- Tìm kiếm sản phẩm theo gộp hàng hóa 

o Nếu kích vào biểu tượng Gộp hàng hóa 

 

o Hệ thống sẽ hiển thị ở màn hình tìm kiếm hàng hóa như sau:   

 

o Nếu không kích chọn gộp hàng hóa thì màn hình tìm kiếm hàng hóa như sau: 
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5.1.1.2. Import hóa đơn 

Ngoài việc tìm kiếm hàng hóa trực tiếp trên màn hình, hệ thống còn hỗ trợ import thông tin hàng 

hóa từ file excel mẫu. Thao tác cụ thể như sau: 

- Kích vào biểu tượng   sau đó kích chọn Import hóa đơn, đặt hàng 

 

- Màn hình Nhập danh sách hàng hóa từ file excel hiển thị: 
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- Bạn có thể Tải về file mẫu về để điền dữ liệu theo file mẫu, sau đó Chọn file dữ liệu để 

import đơn đặt hàng lên hệ thống. 

 

- Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ tối đa 10 trang tính (sheet) trên file dữ liệu trong mỗi lần import 

(mỗi trang tính tương đương một giao dịch) 

5.1.1.3. Tìm kiếm thông tin khách hàng 

- Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thông tin khách hàng theo mã, tên khách hàng hoặc số điện thoại. 

 

- Khi khách hàng không có trong hệ thống, cũng có thể thêm ngay trong màn hình Bán hàng 

bằng cách nhấn nút dấu + cạnh ô tìm kiếm khách hàng. 

5.1.1.4. Thay đổi số lượng, đơn vị tính, giá bán sản phẩm 

- Bạn có thể thay đổi đơn vị tính sản phẩm(1), số lượng (2) trong phiếu đặt hàng, hoặc giảm 

giá trên từng sản phẩm khi tạo phiếu đặt hàng. 
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- Để thay đổi giá bán, giảm giá trên từng sản phẩm, thao tác như sau: 

o Trên giá bán của từng sản phẩm: nhập giá mới (1) 

o Giảm giá trên từng sản phẩm: có hai cách giảm giá theo % giá bán (kích %) hoặc giảm giá 

tiền mặt trực tiếp (kích VND) (2) 

o Khi nhấn chuột ra ngoài vị trí cửa sổ hiển thị, hệ thống sẽ tự điền giá trị vào ô Đơn giá (3) 

 

5.1.1.5. Chọn bảng giá khi tạo hóa đơn 

- Nếu cửa hàng có nhiều bảng giá khác nhau, khi bán hàng, bạn có thể thay đổi bảng giá 

 

5.1.1.6. Giao hàng 

- Có thể tích chọn hình thức Giao hàng ở màn hình bán hàng cho hóa đơn. 
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5.1.1.7. Thay đổi một số thông tin khác 

- Chọn Hình thức thanh toán: Tiền mặt, Thẻ, Chuyển khoản (ngầm định là Tiền mặt) 

- Chọn lại nhân viên tạo phiếu đặt hàng 

- Thay đổi ngày tạo 

- Thay đổi Kênh bán hàng 

- Nhập thông tin Thu khác 

- Thêm thông tin Ghi chú 
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5.1.1.8. Tạo hóa đơn 

- Nhập Giảm giá trên toàn đơn đặt hàng (nếu có): Giảm giá theo % giá trị đơn hàng (nhấn nút 

%) hoặc giảm giá tiền mặt trực tiếp (nhấn nút VND) 

- Khách thanh toán (F8): nhập số tiền khách trả.  

o Lưu ý: Trường hợp bán hàng nợ cho khách, cần ghi nhận thông tin khách hàng, hệ thống 

sẽ ghi nhận công nợ với khách hàng sau khi Thanh toán hóa đơn. Nếu bỏ trống thông tin 

khách hàng, hệ thống sẽ không quản lý công nợ với khách. 
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- Kích Thanh toán (F9) để ghi nhận doanh thu và giảm trừ tồn kho, và ghi nhận vào công nợ 

khách hàng. 

5.1.2. Màn hình quản lý 

- Ở màn hình quản lý kích chọn Giao dịch, kích chọn Hóa đơn 

 

- Kích chọn + Bán hàng 
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- Sau khi kích chọn + Bán hàng thì màn hình sẽ chuyển sang màn hình thêm mới hóa đơn ở 

màn hình bán hàng. 

- Bạn thao tác thêm mới Hóa đơn như trên màn hình bán hàng. 

5.2. Cập nhật thông tin hóa đơn 

5.2.1. Cập nhật thông tin từng hóa đơn 

- Hệ thống chỉ cho phép thay đổi các thông tin : Người bán hóa đơn, Thời gian, Ghi chú, Kênh 

bán 

- Để thay đổi những thông tin đó, vào menu Giao dịch, chọn Hóa đơn 

- Tìm kiếm và chọn hóa đơn muốn thay đổi thông tin 

- Hệ thống hiển thị ra cửa sổ sau: 

 

 

- Sau khi thay đổi thông tin, kích Lưu. Với hóa đơn đã thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị pop-up 

“Bạn có muốn thay đổi thông tin về Thời gian của phiếu thanh toán gắn với giao dịch hay 

không?” 

o Kích chọn Đồng ý để thay đổi thời gian phiếu thanh toán 

5.2.2. Cập nhật thông tin nhiều hóa đơn cùng 1 lúc 

- Có thể thao tác cập nhật cùng 1 lúc nhiều hóa đơn 

o Tích chọn các hóa đơn cần cập nhật thông tin (1)  kích Thao tác (2)  chọn Cập nhật 

thông tin chung (3) 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  460 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

o Cập nhật những thông tin như: Người bán, Kênh bán, Ghi chú sau đó kích Lưu để hoàn 

thành 

 

- Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ cho phép thực hiện trên nhiều hóa đơn các thao tác 

o In 

o Xuất file tổng quan 

o Xuất file chi tiết 

5.3. Quản lý danh sách hóa đơn 

5.3.1. Sao chép hóa đơn 

- Vào Giao dịch chọn Hóa đơn, kích chọn hóa đơn cần sao chép 

- Khi kích chọn sao chép hệ thống sẽ tạo ra hóa đơn mới tương tự hóa đơn đã chọn 
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5.3.2. Hủy hóa đơn 

- Vào Giao dịch chọn Hóa đơn, kích chọn hóa đơn cần sao chép 

- Hủy bỏ hóa đơn: hệ thống sẽ giảm trừ doanh thu và cộng lại tồn kho các hàng hóa, cập nhật lại 

công nợ khách hang. Khi hủy bỏ hóa đơn, hệ thống sẽ hiển thị pop-up “Bạn có muốn hủy những 

phiếu thanh toán liên quan?”  

o Kích chọn Đồng ý để hủy bỏ phiếu thanh toán. 

o Kích chọn Bỏ qua nếu không muốn hủy bỏ phiếu thanh toán. 
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5.3.3. Xuất file/ in hóa đơn 

- Xuất file các hóa đơn hoặc chi tiết từng hóa đơn 
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- In hóa đơn: Kích chọn vào hóa đơn cần in, màn hình sẽ hiện thị nút In để in hóa đơn 
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5.3.4. Tìm kiếm, sắp xếp hóa đơn 

- Để xem danh sách tất cả các hóa đơn, cũng như thông tin về từng hóa đơn, vào menu Giao 

dịch, chọn Hóa đơn. 

- Hệ thống hiển thị ra danh sách hóa đơn, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách 
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- Tìm kiếm Hóa đơn (1) 

o Tìm kiếm theo mã hóa đơn 

o Tìm kiếm theo mã, tên hàng hóa 

o Tìm kiếm theo Serial/IMEI 

o Tìm kiếm theo mã, tên, điện thoại khách hàng 

o Tìm kiếm theo mã vận đơn 

o Tìm kiếm theo mã đặt hàng 

o Tìm kiếm theo người bán 

o Tìm kiếm theo người tạo 

o Tìm kiếm theo ghi chú 

o Tìm kiếm theo chi nhánh 

o Tìm kiếm theo thời gian 

o Tìm kiếm theo trạng thái hóa đơn 

o Tìm kiếm theo trạng thái giao hàng 

o Tìm kiếm theo kênh bán 

o Tìm kiếm theo đối tác giao hàng 

o Tìm kiếm theo thời gian giao hàng 

o Tìm kiếm theo phương thức 
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o Tìm kiếm theo bảng giá 

o Tìm kiếm theo loại thu khác 

o Tìm kiếm theo lựa chọn hiển thị 

o Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tạo ra rất nhiều các báo cáo khác 

nhau theo các tiêu chí tìm kiếm  

- Sắp xếp danh sách Hóa đơn (2) 

o Trong màn hình danh sách hóa đơn, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột: Mã hóa đơn, 

Thời gian, Khách hàng, Tổng cộng, Kênh bán, Trạng thái theo thứ tự tăng dần hoặc giảm 

dần 

o Để sắp xếp danh sách hóa đơn theo cột nào, chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó 

5.4. Xem lịch sử hóa đơn 

- Một hóa đơn có thể được thanh toán nhiều lần nếu khách hàng đó ghi nợ. KiotViet cho phép bạn 

xem lịch sử thanh toán đối với từng hóa đơn như sau: 

- Kích Giao dịch, chọn Hóa đơn 

- Tìm kiếm và chọn hóa đơn cần xem lịch sử thanh toán 

- Kích vào tab Lịch sử thanh toán 

 

6. Trả hàng 

6.1. Tạo phiếu trả hàng 

6.1.1. Trả hàng, đổi trả hàng theo hóa đơn  

Lưu ý: Hệ thống không hỗ trợ trả hàng theo hóa đơn ở chế độ offline 

6.1.1.1. Trả hàng theo hóa đơn 

Để trả hàng theo hóa đơn, hệ thống hỗ trợ các cách như sau: 

- Cách 1: thao tác trả hàng trên màn hình Bán hàng: 

o Bạn kích chọn biểu tượng  (1) hoặc kích  (2.1) sau đó chọn Nhập hàng trả (2.2) 
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- Cách 2: thao tác trả hàng trên màn hình Quản lý. 

o Vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng, kích + Trả hàng  

 

- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 
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- Tìm kiếm mã hóa đơn bạn muốn trả hàng (KiotViet hỗ trợ nhiều tiêu chí khác để tìm kiếm 

như mã hóa đơn, thông tin khách hàng hoặc số điện thoại, theo Serial/IMEI, theo tên hoặc 

mã hàng, theo thời gian bán hàng.) 

- Chọn hóa đơn muốn trả hàng, kích Chọn. 

- Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ nội dung hóa đơn vào trong màn hình để người dùng nhập thông 

tin về hàng trả lại. 
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- Cách bước thao tác như sau: 

(1): Cập nhật số lượng hàng hóa khách hàng mang trả. 

(2): Cập nhật giá trả lại (Nếu có) 

(3): Cập nhật giảm giá, phí trả hàng, hoàn trả thu khá (Nếu có) 

(4): Cập nhật Tiền trả khách (Nếu có) 

(5): Chọn “Trả hàng” (F9) 

- Nếu trả hàng bán thành công, hệ thống sẽ tạo ra một giao dịch trả hàng bán có trạng thái 

là Đã trả. Khi đó, hệ thống thay đổi tồn kho, công nợ khách hàng 

6.1.1.2. Đổi trả hàng theo hóa đơn 

- Nếu khách hàng đổi hàng, hệ thống sẽ hỗ trợ thực hiện thao tác trên cùng 1 màn hình  
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- Cách bước thao tác như sau: 

(1): Tìm kiếm hàng hóa đổi (F7) 

(2): Cập nhật số lượng hàng đổi. 

(3): Cập nhật giá hàng đổi (nếu có) 

(4): Cập nhật giảm giá, thu khác đối với hàng đổi (nếu có) 

(5): Cập nhật Khách thanh toán (F8) (nếu có) (Hệ thống sẽ tự đối trừ giữa tiền khách trả và 

tiền khách mua) 

(6): Chọn “Trả hàng” (F9) 

- Nếu đổi hàng bán thành công, hệ thống sẽ tạo ra một giao dịch Hóa đơn. 

6.1.2. Trả hàng, Đổi trả hàng nhanh 

Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ Trả hàng nhanh ở chế độ offline 

Để trả hàng nhanh không theo hóa đơn, hệ thống hỗ trợ 2 cách như sau: 

- Cách 1: thao tác trả hàng trên màn hình Bán hàng: 

o Chọn nút Thao tác nhanh (hình ≡), sau đó kích Nhập hàng trả. 

- Cách 2: thao tác trả hàng trên màn hình Quản lý: 

o Vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng, kích + Trả hàng  

 

- Ứng với cả hai cách, hệ thống hiển thị ra màn hình sau để thực hiện trả hàng nhanh. 
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- Kích Trả nhanh 

- Nhập số liệu liên quan đến việc trả hàng như: tên hàng hóa, số lượng, giá tiền trả lại cho 

khách. 

- Nếu việc trả hàng nhanh thành công, hệ thống sẽ cập nhật lại số lượng tồn kho cho các hàng 

hóa được trả lại và cập nhật lại công nợ khách hàng. 

- Với giao dịch trả hàng nhanh vẫn có thể thực hiện đổi hàng như trả hàng theo hóa đơn. 

6.2. Cập nhập thông tin phiếu trả hàng 

- Với phiếu trả hàng ở trạng thái Đã trả, bạn không thể thay đổi những thông tin liên quan tới 

hàng hóa. Bạn chỉ có thay đổi được một số thông tin như: Người tạo phiếu trả hàng, thời gian 

trả hàng, ghi chú.  

- Để thay đổi những thông tin đó, bạn vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng 

o Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng muốn thay đổi thông tin. 

o Sau khi thay đổi thông tin, kích Lưu. 
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6.3. Sao chép phiếu trả hàng 

- Vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng muốn sao chép 

- Kích Sao chép 
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6.4. Hủy phiếu trả hàng  

- Vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng muốn hủy 

- Kích Hủy bỏ 
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- Kích chọn Đồng ý để xác nhận hủy phiếu trả hàng 

 

- Nếu trả hàng có phiếu thanh toán liên quan, kích chọn Đồng ý để xác nhận hủy phiếu chi. Nếu 

trả hàng không có phiếu thanh toán đi kèm hệ thống không hiển thị câu hỏi này. 
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- Sau khi hủy thành công, phiếu trả hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy, số lượng hàng hóa 

trong phiếu trả hàng bị hủy sẽ được cộng lại vào hệ thống. 

6.5. Đồng bộ phiếu trả hàng offline 

- Ngay cả khi bị ngắt kết nối mạng, bạn vẫn có thể tiếp tục việc bán hàng cũng như trả hàng. Hệ 

thống sẽ tự động chuyển sang chế độ offline, các giao dịch sẽ được lưu trực tiếp vào máy tính cá 

nhân của bạn. Khi có mạng trở lại, nếu bạn muốn tự thực hiện thao tác Đồng bộ hóa các giao dịch 

offline, thì sẽ thao tác như sau: 

- Trên màn hình Bán hàng, kích chọn  Đồng bộ dữ liệu 

- Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ sau: 

 

- Chọn Loại phiếu là Trả hàng 

- Kích Đồng bộ tất cả 

- Hệ thống sẽ đẩy các giao dịch trong danh sách bạn vừa chọn lên dữ liệu trung tâm cùng với các 

giao dịch khác khi có mạng internet. 

6.6. Tìm kiếm, sắp xếp phiếu trả hàng 

- Để xem danh sách tất cả các phiếu trả hàng, cũng như thông tin về từng phiếu trả hàng, bạn vào 

menu Giao dịch, chọn Trả hàng. 

- Hệ thống hiển thị ra danh sách các phiếu trả hàng, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách 
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- Tìm kiếm phiếu trả hàng (1) 

o Tìm kiếm theo mã phiếu trả 

o Tìm kiếm theo mã hóa đơn 

o Tìm kiếm theo tên hoặc mã hàng hóa 

o Tìm kiếm theo Serial/IMEI 

o Tìm kiếm theo tên hoặc mã khách hàng 

o Tìm kiếm theo ghi chú 

o Tìm kiếm theo người nhận trả 

o Tìm kiếm theo người tạo 

o Tìm kiếm theo trạng thái: Đã trả, Đã hủy 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  477 | 527              Last update: 27/07/2018 

o Tìm kiếm theo thời gian tạo phiếu trả hàng 

o Tìm kiếm theo chi nhánh trả hàng  

- Sắp xếp danh sách phiếu trả hàng (2) 

o Trong màn hình danh sách phiếu trả hàng, KiotViet hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã 

trả hàng, Thời gian, Khách hàng, Tổng cộng, Trạng thái theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. 

o Để sắp xếp danh sách phiếu trả hàng theo cột nào, bạn chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó. 

6.7. Xem/in/xuất file phiếu trả hàng  

6.7.1. Xuất file danh sách phiếu trả hàng 

- Để xuất danh sách phiếu trả hàng ra file Excel, vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng, sau đó 

kích Xuất file 

 

- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu trả hàng giống như danh sách hiển thị trên 

màn hình nếu Quý khách chọn xuất file “Tổng quan” 
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- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu trả hàng chi tiết bao gồm: mã phiếu, mã 

khách hàng, tên hàng hóa, số lượng trả, …. nếu Quý khách chọn xuất file “Chi tiết” 
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6.7.2. Xem/in/xuất file từng phiếu trả hàng 

- Để xem/in/xuất ra file excel từng phiếu trả hàng, bạn vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng. 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu trả hàng. 

 

7. Quản lý kênh bán 

Tính năng “Quản lý giao dịch theo kênh bán hàng” cho phép bạn quản lý hoặc phân loại các giao dịch 

Hóa đơn – Đặt hàng – Trả hàng theo từng kênh bán hàng của cửa hàng như: Bán trực tiếp, Facebook, 

Lazada, Haravan, Khác,… 

Việc này giúp bạn có thể: 

- Quản lý linh động các kênh bán hàng 

- Dễ dàng quản lý nguồn bán của đơn hàng 

- Thống kê các thông tin giao dịch theo từng Kênh bán một cách hiệu quả 

7.1. Quản lý theo kênh bán 

- Hệ thống hỗ trợ kênh bán hàng mặc định là Bán trực tiếp và Khác. Nếu cửa hàng có kết nối với 

Lazada, Haravan hoặc sử dụng tiện ích tích hợp Facebook POS thì ngay khi có đơn hàng đầu tiên 

được tạo trên KiotViet, hệ thống sẽ tự động sinh thêm và gắn các giao dịch đó với các kênh bán 

tương ứng như Facebook, Lazada, Haravan. 
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- Ngoài các kênh mặc định này, có thể thêm mới và quản lý các kênh bán hàng khác như: Zalo, 

Instagram, khách hàng giới thiệu, Kênh website,… 

- Tại màn hình Giao dịch Hóa đơn – Đặt hàng – Trả hàng, quản lý các giao dịch theo Kênh bán. 

- Để xem thông tin Kênh bán trên danh sách giao dịch, bạn kích vào biểu tượng , sau đó tích 

chọn Kênh bán. 

 

- Trong bộ lọc giao dịch, hệ thống hỗ trợ thêm bộ lọc theo Kênh bán giúp bạn dễ dàng theo dõi 

và quản lý các giao dịch. 

 

7.2. Thêm mới kênh bán 

- Ngoài Kênh bán mặc định từ hệ thống là Bán trực tiếp, Facebook, Lazada, Haravan, Khác có thể 

thêm mới các Kênh bán khác bằng cách: 

- Tại màn hình Giao dịch Hóa đơn - Đặt hàng - Trả hàng, kích biểu tượng  trên dòng Kênh 

bán. 
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- Màn hình Thêm kênh bán hiện ra, bạn nhập các thông tin để thêm Kênh bán gồm: Tên, mô tả. 

 

- Kích Lưu để hoàn tất thông tin. 

7.3. Chỉnh sửa –  Xóa kênh bán 

- Tại màn hình Giao dịch Hóa đơn - Đặt hàng - Trả hàng, di chuyển chuột tới dòng Kênh bán cần 

sửa hoặc xóa, kích vào biểu tượng . 
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- Màn hình Sửa kênh bán hiện ra, sửa các thông tin để sửa Kênh bán gồm: Tên, mô tả, Trạng thái 

kênh bán hàng: Kích hoạt hoặc ngừng hoạt động 

 

- Kích Lưu để hoàn tất việc sửa thông tin trên kênh bán 

- Kích Xóa để xóa kênh bán  

- Lưu ý: 

o Không thể ngừng hoạt động các Kênh bán do hệ thống hỗ trợ mặc định, bao gồm: Bán trực tiếp, 

Facebook, Lazada, Haranvan, Khác. 

o Sau khi ngừng hoạt động Kênh bán, trên màn hình bán hàng sẽ không hiển thị Kênh bán đó để 

bạn lựa chọn khi tạo giao dịch khác. 

o Không thể xóa các Kênh bán do hệ thống hỗ trợ mặc định, bao gồm: Bán trực tiếp, Facebook, 

Lazada, Haranvan, Khác.  

o Chỉ có thể xóa Kênh bán khi chưa có giao dịch phát sinh gắn với Kênh bán đó. 

o Sau khi xóa Kênh bán, trên màn hình bán hàng sẽ không hiển thị Kênh bán đó để bạn lựa chọn 

khi tạo giao dịch khác. 

8. Xuất hủy 

8.1. Tạo phiếu xuất hủy hàng hóa 

Đối với một số sản phẩm bị hỏng, lỗi phát sinh trong quá trình bán hàng hay hàng hóa hết hạn sử 

dụng mà không thể đổi/trả hàng với nhà cung cấp hoặc thanh lý được, hệ thống hỗ trợ chức năng 

Xuất hủy hàng hóa. Tính năng này giúp chủ cửa hàng hạch toán lãi lỗ một cách chính xác hơn. 

Để thao tác xuất hủy hàng hóa, bạn thực hiện như sau: 

- Tại màn hình Quản lý, vào menu Giao dịch, chọn Xuất hủy 
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- Trên màn hình Phiếu xuất hủy, kích chọn + Tạo phiếu 

 

- Màn hình tạo phiếu xuất hủy hàng hóa hiện ra như sau: 
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- Thêm hàng hóa trên thanh công cụ Tìm kiếm hàng hóa (F3). Hệ thống hỗ trợ 2 chế độ tìm kiếm 

và chọn hàng hóa đó là: nhập nhanh và nhập thường. Kích vào biểu tượng  hoặc ấn phím F6 

để thay đổi chế độ nhập 

o Chế độ nhập thường 

Với chế độ nhập thường, sau khi chọn sản phẩm hoặc sử dụng máy quét mã vạch quét chọn sản 

phẩm thì con trỏ chuột tự động chuyển sang ô số lượng để thực hiện nhập số lượng xuất hủy của 

hàng hóa, sau đó nhấn enter để thêm vào phiếu. 

 

o Chế độ nhập nhanh 

Với chế độ nhập nhanh, khi bạn sử dụng máy quét mã vạch thì mỗi lần quét sản phẩm hoặc khi tìm 

kiếm được sản phẩm mỗi lần nhấn phím Enter thì số lượng xuất hủy của sản phẩm đó sẽ tăng thêm 

1. 
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- Sau khi chọn sản phẩm và số lượng hàng hóa cần hủy, hệ thống tự động tính giá trị của hàng hóa 

hủy theo công thức sau: 

Giá trị hủy = Giá vốn hàng hóa tại thời điểm tạo phiếu hủy x Số lượng hủy 

 

- Thay đổi thời gian và nhập thông tin Ghi chú cho phiếu hủy (nếu cần) trước khi kích Hoàn thành 

hoặc Lưu tạm để lưu lại thông tin và hoàn thành sau. 
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- Sau khi hoàn thành hoặc lưu tạm, phiếu xuất hủy sẽ được hiển thị tại màn hình Xuất hủy. 

- Sau khi Hoàn thành phiếu xuất hủy, hệ thống sẽ trừ tồn kho của các hàng hóa có trong phiếu xuất 

hủy đó và hạch toán vào báo cáo tài chính. 

8.2. Quản lý thông tin phiếu xuất hủy 

8.2.1. Cập nhật phiếu xuất hủy 

- Cập nhật thông tin: với các phiếu xuất hủy đã hoàn thành, hệ thống chỉ cho phép thay đổi 

thông tin Thời gian, Người xuất hủy, Ghi chú. 

 

8.2.2. Sao chép phiếu xuất hủy 

- Vào Giao dịch chọn Xuất hủy, tích vào phiếu xuất hủy cần sao chép. 

- Hệ thống tạo ra phiếu xuất hủy mới tương tự phiếu xuất hủy đã chọn. 
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8.2.3. Hủy phiếu xuất hủy 

- Vào Giao dịch chọn Xuất hủy, tích vào phiếu xuất hủy cần hủy bỏ. 

- Hệ thống sẽ cộng lại tồn kho các hàng hóa trong phiếu xuất hủy. 

 

8.2.4. Xuất file/in phiếu xuất hủy 

- Xuất file các phiếu xuất hủy hoặc chi tiết từng phiếu xuất hủy. 
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- In các phiếu xuất hủy 

 

8.2.5. Tìm kiếm, sắp xếp phiếu xuất hủy 

- Để xem danh sách tất cả các phiếu xuất, cũng như thông tin về từng phiếu xuất hủy, bạn vào 

menu Giao dịch, chọn Xuất hủy. 

- Hệ thống hiển thị ra danh sách các phiếu xuất hủy, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh 

sách 
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- Tìm kiếm phiếu xuất hủy (1) 

o Tìm kiếm theo mã xuất hủy 

o Tìm kiếm theo mã, tên hàng hóa 

o Tìm kiếm theo Serial/IMEI 

o Tìm kiếm theo người xuất hủy 

o Tìm kiếm theo người tạo 

o Tìm kiếm theo trạng thái: Phiếu tạm, Hoàn thành, Đã hủy 

o Tìm kiếm theo lựa chọn hiển thị  

- Sắp xếp danh sách phiếu xuất hủy (2) 

o Trong màn hình danh sách phiếu xuất hủy, KiotViet hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột 

như: Mã xuất hủy, Thời gian, Chi nhánh, Người xuất hủy, Người tạo, Trạng thái theo thứ tự 

tăng dần hoặc giảm dần. 

o Để sắp xếp danh sách phiếu trả hàng theo cột nào, bạn chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó. 
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XI. Quản lý đối tác 

1. Khách hàng 

1.1. Thêm mới khách hàng 

- Để thêm mới khách hàng, chọn menu Khách hàng, kích + Khách hàng 

 

- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 

 

Nhập các thông tin khách hàng. Lưu ý: Tên khách hàng là thông tin bắt buộc, thông tin điện thoại, 

email của các khách hàng không được trùng nhau.  

- Kích Lưu 

- Lưu ý: Có thể thêm mới khách hàng khi tạo đơn hàng hoặc nhập danh sách khách hàng từ file 

Excel 

- Để thêm khách hàng khi bán hàng, đặt hàng thao tác như sau: 

o Trong màn hình Bán hàng, chọn dấu + cạnh ô Tìm khách hàng (F4). 

o Hệ thống sẽ hiển thị màn hình nhập thông tin khách hàng, các thao tác giống như khi thêm 

khách hàng ở bước trên. 
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1.2. Cập nhật thông tin khách hàng 

- Để cập nhật thông tin khách hàng, chọn menu Khách hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Khách 

hàng cần sửa thông tin. 

- Kích Cập nhật 

 

- Sau khi cập nhật thông tin, kích Lưu. 
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1.3. Ngừng/ Cho phép hoạt động khách hàng 

- Để ngừng hoạt động khách hàng, chọn Menu Khách hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Khách hàng 

cần ngừng hoạt động. 

- Kích Ngừng hoạt động 

 

- Kích Đồng ý để xác nhận. Sau khi ngừng hoạt động khách hàng, hệ thống vẫn sẽ giữ thông tin và 

giao dịch của khách hàng 
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- Để khách hàng giao dịch trở lại, kích Cho phép hoạt động 

 

1.4. Xóa khách hàng 

- Để xóa thông tin khách hàng, chọn Menu Khách hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Khách hàng cần 

xóa. 

- Kích Xóa 
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- Kích Đồng ý để xác nhận xóa khách hàng. Hệ thống sẽ xóa hoàn toàn khách hàng nhưng vẫn giữ 

những giao dịch lịch sử nếu có. Các khách hàng đã xóa khi xem lại các giao dịch sẽ có thêm hậu 

tố {DEL} sau tên khách hàng 

 

1.5. Lịch sử bán/ trả hàng 

- Chọn menu Khách hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Khách hàng cần theo dõi lịch sử bán/ trả hàng 

của cửa hàng. 

- Chọn tab Lịch sử bán/trả hàng (hoặc Lịch sử đặt hàng), hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các 

giao dịch cũng như thông tin tổng quan của từng giao dịch. 

 

- Lưu ý: Nếu muốn xuất lịch sử đặt/bán hàng của khách hàng ra file excel: kích Xuất file 
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1.6. Điều chỉnh, Thanh toán công nợ 

1.6.1. Theo dõi Nợ cần thu 

- Trên menu Đối tác chọn Khách hàng, sau khi tìm kiếm khách hàng chọn tab Nợ cần thu từ 

khách. Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 

 

- Với những khách hàng có nợ với cửa hàng, hệ thống hiển thị tất cả các giao dịch bán hàng, 

thanh toán đối với khách hàng đó từ khi phát sinh nợ. 

1.6.2. Điều chỉnh nợ 

- Muốn điều chỉnh lại con số Nợ cần thu, trong tab Nợ cần thu từ khách, kích Điều chỉnh. 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 

 

o Nhập giá trị mới cho Nợ cần thu 

o Thêm Mô tả nếu cần thiết 

o Kích Cập nhật 
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- Sau khi cập nhật thành công, hệ thống tự động sinh ra một phiếu điều chỉnh nợ. 

1.6.3. Thanh toán nợ 

- Để ghi nhận khách hàng thanh toán nợ, trong tab Nợ cần thu từ khách, kích Thanh toán 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 

 

o Nhập số tiền khách trả vào ô Thu từ khách hoặc Tiền thu. 

o Thêm ghi chú nếu cần thiết. 

o Kích Tạo phiếu thu. 

1.7. Nhập/ Xuất danh sách khách hàng theo file excel 

1.7.1. Nhập danh sách khách hàng từ file excel 

- Để nhập danh sách khách hàng từ file Excel, vào menu Khách hàng, sau đó kích Import: 
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- Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 

 

- Nhấn chuột vào đường link Tải về File mẫu Excel File, sau đó điền dữ liệu cần nhập. 

- Tích hoặc không tích chọn các lựa chọn: 

o Cập nhật dư nợ cuối: Dư nợ cuối lấy theo thông tin trong file excel. 

o Cập nhật tích điểm: Thông tin điểm hiện tại lấy theo thông tin trong file excel. 

o Chấp nhận khách được import trùng email với khách đang tồn tại trong hệ thống:  

 Nếu tích chọn: import được khách hàng có trùng email với khách đang tồn tại trên hệ thống 

 Nếu không tích chọn: hệ thống báo lỗi và không import được toàn bộ file 

1.7.2. Xuất danh sách khách hàng ra file Excel 

- Để xuất danh sách khách hàng ra file Excel, vào menu Khách hàng, sau đó kích Xuất file. 

 

https://tracydo.kiotviet.vn/Template/MauFileKhachHangTichDiemChiNhanh.xlsx
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- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách khách hàng giống như danh sách hiển thị trên 

màn hình. 

1.8. Tìm kiếm, sắp xếp danh sách khách hàng 

- Để xem danh sách tất cả khách hàng, cũng như thông tin về từng khách hàng, vào menu Đối tác, 

chọn Khách hàng  

- Hệ thống hiển thị ra danh sách khách hàng, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách 

 

- Tìm kiếm khách hàng (1) 

o Tìm kiếm theo nhóm khách hàng 

o Tìm kiếm theo mã, tên hoặc điện thoại 

o Tìm kiếm theo mã hóa đơn. 

o Tìm kiếm theo ngày tạo khách hàng 

o Tìm kiếm theo sinh nhật khách hàng 

o Tìm kiếm theo ngày giao dịch cuối của khách hàng 
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o Tìm kiếm theo nợ hiện tại 

o Tìm kiếm theo điểm hiện tại 

o Tìm kiếm theo loại khách 

o Tìm kiếm theo giới tính 

o Tìm kiếm theo khu vực của khách hàng 

o Tìm kiếm theo trạng thái: tất cả, đang hoạt động, ngừng hoạt động 

o Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tự tạo ra rất nhiều các báo cáo 

khác nhau theo các tiêu chí tìm kiếm. 

- Sắp xếp danh mục khách hàng (2) 

o Trong danh mục khách hàng, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã khách hàng, 

Tên khách hàng, Điện thoại, Tổng bán, Nợ cần thu hiện tại theo thứ tự tăng dần hoặc giảm 

dần. 

o Để sắp xếp danh mục hàng hóa theo cột nào, chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó. 

2. Nhà cung cấp 

2.1. Thêm mới nhà cung cấp 

-  Để thêm mới nhà cung cấp, chọn menu Nhà cung cấp, kích + Nhà cung cấp 

 

- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 
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Nhập các thông tin nhà cung cấp. Lưu ý: Tên nhà cung cấp là thông tin bắt buộc, thông tin số điện 

thoại giữa các nhà cung cấp không được trùng nhau. 

- Kích Lưu 

- Lưu ý: Có thể thêm mới nhà cung cấp khi nhập hàng hoặc nhập danh sách nhà cung cấp từ file 

Excel.  

- Để thêm nhà cung cấp khi nhập hàng thao tác như sau: 

o Trong màn hình Nhập hàng, chọn dấu + cạnh ô Tìm nhà cung cấp (F4). 

o Hệ thống sẽ hiển thị màn hình nhập thông tin nhà cung cấp, các thao tác giống như khi thêm 

nhà cung cấp ở bước trên. 

 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  501 | 527              Last update: 27/07/2018 

2.2. Cập nhật thông tin nhà cung cấp 

- Để cập nhật thông tin nhà cung cấp, chọn menu Nhà cung cấp, sau đó tìm kiếm và chọn Nhà 

cung cấp cần sửa thông tin 

- Kích Cập nhật 

 

- Sau khi cập nhật thông tin, kích Lưu. 

2.3. Ngừng/ Cho phép hoạt động nhà cung cấp 

- Để ngừng hoạt động nhà cung cấp, chọn menu Nhà cung cấp, sau đó tìm kiếm và chọn Nhà 

cung cấp cần Ngừng hoạt động. 

- Kích Ngừng hoạt động 

 

- Kích Đồng ý để xác nhận ngừng hoạt động nhà cung cấp. Thông tin và giao dịch của nhà cung 

cấp này vẫn sẽ được giữ. 
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- Để nhà cung cấp giao dịch trở lại, kích Cho phép hoạt động 

 

2.4. Xóa nhà cung cấp 

- Để xóa thông tin nhà cung cấp, chọn menu Nhà cung cấp, sau đó tìm kiếm và chọn Nhà cung 

cấp cần xóa. 

- Kích Xóa 

 

- Kích Đồng ý để xác nhận xóa thông tin nhà cung cấp. Hệ thống sẽ xóa hoàn toàn nhà cung cấp 

nhưng vẫn giữ những giao dịch lịch sử nếu có. Những nhà cung cấp đã xóa khi xem lại các giao 

dịch sẽ có thêm hậu tố {DEL} sau tên nhà cung cấp 
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2.5. Lịch sử nhập/ trả hàng 

- Chọn menu Nhà cung cấp, sau đó tìm kiếm và chọn Nhà cung cấp cần xem thông tin. 

- Chọn tab Lịch sử nhập/trả hàng, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các phiếu nhập hàng, trả 

hàng nhập cũng như thông tin tổng quan của từng phiếu nhập hàng, trả hàng nhập. 

 

- Xuất lịch sử mua hàng của Nhà cung cấp ra file excel: kích Xuất file 

2.6. Điều chỉnh, Thanh toán công nợ 

2.6.1.  Theo dõi nợ cần trả nhà cung cấp 

- Trên menu Đối tác chọn Nhà cung cấp, sau khi tìm kiếm và chọn Nhà cung cấp chọn tab Nợ 

cần trả NCC, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các phiếu nhập hàng cũng như chi tiết công nợ 

nhà cung cấp của từng đơn hàng. 
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2.6.2. Điều chỉnh nợ 

- Để điều chỉnh lại con số Nợ cần trả, trong tab Nợ cần trả NCC, kích Điều chỉnh. 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 

 

o Nhập giá trị mới cho Nợ cần trả 

o Thêm Mô tả nếu cần thiết 

o Kích Cập nhật 

- Sau khi cập nhật thành công, hệ thống tự động sinh ra một phiếu điều chỉnh nợ, sao cho nợ 

mới bằng giá trị vừa nhập vào. 

2.6.3. Thanh toán nợ 

- Để ghi nhận thanh toán nợ, trong tab Nợ cần trả NCC, kích Thanh toán 
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- Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 

 

o Nhập số tiền trả nhà cung cấp vào ô Trả cho NCC  

o Thêm ghi chú nếu cần thiết. 

o Kích Tạo phiếu chi 

2.7. Nhập/ Xuất danh sách nhà cung cấp theo file excel 

2.7.1. Nhập thông tin nhà cung cấp từ file excel 

- Để nhập danh sách nhà cung cấp từ file Excel, vào menu Nhà cung cấp, sau đó kích Import  

 

- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  506 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

- Nhấn chuột vào đường link Tải về File mẫu Excel 2003 hoặc bản cao hơn, sau đó điền dữ liệu 

cần nhập 

- Chọn một trong hai lựa chọn: 

o Cập nhật dư nợ cuối: Dư nợ cuối lấy theo thông tin trong file excel. 

o Không cập nhật dư nợ cuối: Thông tin dư nợ cuối trong hệ thống vẫn giữ nguyên 

2.7.2. Xuất danh sách nhà cung cấp ra file excel 

- Để xuất danh sách khách hàng ra file Excel, vào menu Nhà cung cấp, sau đó kích Xuất file 

 

- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách nhà cung cấp giống như danh sách hiển thị trên 

màn hình. 

2.8. Tìm kiếm, sắp xếp danh sách nhà cung cấp 

- Để xem danh sách tất cả nhà cung cấp, cũng như thông tin về từng nhà cung cấp, vào menu Đối 

tác, chọn Nhà cung cấp  

- Hệ thống hiển thị ra danh sách nhà cung cấp, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách  

https://tracydo.kiotviet.vn/Template/MauFileNhaCungCap2003.xls
https://tracydo.kiotviet.vn/Template/MauFileNhaCungCap.xlsx
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- Tìm kiếm nhà cung cấp (1) 

o Tìm kiếm theo nhóm nhà cung cấp 

o Tìm kiếm theo mã, tên, điện thoại của nhà cung cấp. 

o Tìm kiếm theo tổng giá trị mua hàng. 

o Tìm kiếm theo nợ cần trả hiện tại. 

o Tìm kiếm theo trạng thái: tất cả, đang hoạt động, ngừng hoạt động 

o Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tự tạo ra rất nhiều các báo cáo 

khác nhau theo các tiêu chí tìm kiếm. 

- Sắp xếp danh mục nhà cung cấp (2) 

o Trong danh mục nhà cung cấp, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã nhà cung 

cấp, Tên nhà cung cấp, Điện thoại, Tổng mua, Nợ cần trả hiện tại theo thứ tự tăng dần hoặc 

giảm dần. 

o Để sắp xếp danh mục nhà cung cấp theo cột nào, chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó. 
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3. Đối tác giao hàng 

3.1. Thêm mới đối tác giao hàng 

- Để thêm mới đối tác giao hàng, bạn chọn menu Đối tác giao hàng, kích + Đối tác giao hàng 

 

- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau:  

 

- Nhập các thông tin đối tác giao hàng. Lưu ý, Tên đối tác là thông tin bắt buộc. Các thông tin 

còn lại có thể bỏ trống 

- Kích Lưu 

- Lưu ý: Có thể thêm mới đối tác giao hàng khi giao hàng hoặc nhập danh sách đối tác giao hàng 

từ file Excel.  

- Để thêm đối tác giao hàng ở giao dịch giao hàng làm như sau: 

o Trong màn hình Giao hàng, chọn dấu + cạnh ô Tìm đối tác giao hàng. 

o Hệ thống sẽ hiển thị màn hình nhập thông tin đối tác giao hàng, các thao tác giống như khi 

thêm đối tác giao hàng ở bước trên. 
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3.2. Cập nhật thông tin đối tác giao hàng 

- Để sửa thông tin đối tác giao hàng, chọn menu Đối tác giao hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Đối 

tác giao hàng cần sửa thông tin 

- Kích Cập nhật 

- Sau khi cập nhật thông tin, kích Lưu. 

 

3.3. Ngừng/ Cho phép hoạt động đối tác giao hàng 

- Để ngừng hoạt động của Đối tác giao hàng, chọn menu Đối tác giao hàng, sau đó tìm kiếm và 

chọn Đối tác giao hàng cần ngừng hoạt động 

- Kích Ngừng hoạt động 
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- Kích Đồng ý để xác nhận ngừng hoạt động đối tác giao hàng. Thông tin và giao dịch của đối tác 

này vẫn sẽ được giữ. 

- Để đối tác giao hàng giao dịch trở lại, kích Cho phép hoạt động 

 

3.4. Xóa đối tác giao hàng 

- Để xóa thông tin nhà cung cấp, chọn menu Đối tác giao hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Đối tác 

giao hàng cần xóa  

- Kích Xóa 
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- Kích Đồng ý để xác nhận xóa thông tin đối tác giao hàng. Hệ thống sẽ xóa hoàn toàn đối tác giao 

hàng nhưng vẫn giữ những giao dịch lịch sử nếu có. Những đối tác giao hàng đã xóa khi xem lại 

các giao dịch sẽ có thêm hậu tố {DEL} sau tên đối tác giao hàng. 
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3.5. Lịch sử giao hàng 

3.5.1. Theo dõi lịch sử giao hàng 

- Chọn menu Đối tác giao hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Đối tác giao hàng cần xem thông tin. 

- Chọn tab Lịch sử giao hàng, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các phiếu giao hàng cũng như 

chi tiết của từng phiếu giao hàng. 

 

- Xuất lịch sử giao hàng của đối tác giao hàng ra file excel: kích Xuất file 

3.5.2. Cập nhật giao hàng 

- Trên tab Lịch sử giao hàng  kích Cập nhật giao hàng 

 

- Tìm kiếm và chọn các hóa đơn cần cập nhật thông tin giao hàng  thay đổi thông tin  kích 

Lưu. 
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3.5.3. Thanh toán cho đối tác giao hàng 

- Trên tab Lịch sử giao hàng  kích Thanh toán 

 

- Tìm kiếm và chọn các hóa đơn cần thanh toán  kích Thanh toán. 
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- Hệ thống hiện thông tin số tiền cần thanh toán với đối tác giao hàng đang chọn  kích Tạo 

phiếu thu, chi theo lựa chọn tương ứng 

 

3.6. Điều chỉnh phí cần trả đối tác GH 

3.6.1. Theo dõi Phí cần trả đối tác GH 

- Trên thanh menu Đối tác chọn Đối tác giao hàng, sau khi tìm kiếm khách hàng chọn tab Phí 

cần trả đối tác GH. Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 
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- Khi vận đơn có trạng thái giao hàng không phải là Chưa giao hàng thì phí giao hàng sẽ được 

ghi vào nợ cần trả đối tác. 

3.6.2. Điều chỉnh Phí cần trả đối tác GH 

- Để điều chỉnh lại Phí cần trả đối tác GH, trong tab Phí cần trả đối tác GH, kích Điều chỉnh. 

 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 

 

o Nhập giá trị mới cho Nợ cần trả 

o Thêm Mô tả nếu cần thiết 

o Kích Cập nhật 
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- Sau khi cập nhật thành công, hệ thống tự động sinh ra một phiếu điều chỉnh nợ, sao cho nợ 

mới bằng giá trị vừa nhập vào. 

3.7. Nhập/ Xuất danh sách đối tác giao hàng theo file excel 

3.7.1. Nhập danh sách đối tác giao hàng cấp từ file excel 

- Để nhập danh sách đối tác giao hàng từ file Excel, vào menu Đối tác giao hàng, sau đó 

kích Import  

 

- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 

 

- Nhấn chuột vào đường link Tải về File mẫu Excel 2003 hoặc bản cao hơn, sau đó điền dữ liệu 

cần nhập 

3.7.2. Xuất danh sách đối tác giao hàng cấp ra file excel 

- Để xuất danh sách đối tác giao hàng ra file Excel, vào menu Đối tác giao hàng, sau đó 

kích Xuất file 

https://tracydo.kiotviet.vn/Template/MauFileDoiTacGiaoHangCod2003.xls
https://tracydo.kiotviet.vn/Template/MauFileDoiTacGiaoHangCod.xlsx
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- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách đối tác giao hàng giống như danh sách hiển thị 

trên màn hình. 

3.8. Tìm kiếm, sắp xếp danh sách đối tác giao hàng 

- Để xem danh sách tất cả đối tác giao hàng, cũng như thông tin về từng đối tác giao hàng, vào 

menu Đối tác, chọn Đối tác giao hàng  

- Hệ thống hiển thị ra danh sách đối tác giao hàng, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách 

 

- Tìm kiếm đối tác giao hàng (1) 
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o Tìm kiếm theo nhóm đối tác giao hàng 

o Tìm kiếm theo mã, tên hoặc điện thoại 

o Tìm kiếm theo tổng phí giao hàng 

o Tìm kiếm theo nợ hiện tại 

o Tìm kiếm theo lựa chọn hiển thị 

o Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tự tạo ra rất nhiều các báo cáo 

khác nhau theo các tiêu chí tìm kiếm. 

- Sắp xếp danh mục đối tác giao hàng (2) 

o Trong danh mục đối tác giao hàng, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã Đối 

tác, Tên đối tác, Điện thoại, Tổng đơn hàng, Nợ cần trả hiện tại theo thứ tự tăng dần hoặc 

giảm dần. 

o Để sắp xếp danh mục hàng hóa theo cột nào, chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó. 

XII. Quản lý sổ quỹ 

Tính năng này giúp người sử dụng hình dung được dòng tiền mặt, tài khoản ngân hàng của cửa hàng đã 

“thu” hoặc “chi” vào những việc gì, hiện còn tồn đọng bao nhiêu. 

1. Tổng quan màn hình 

- Tại màn hình Quản lý, chọn Sổ Quỹ 

 

- Màn hình của hệ thống sẽ hiển thị ra như sau: 

Tổng quỹ = Tiền mặt + Ngân hàng 
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- Để xuất file sổ quỹ ra excel, kích chọn Xuất file 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  520 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

2. Thêm mới phiếu thu/chi  

- Để lập phiếu thu/ chi tiền mặt hoặc thu/ chi trong tài khoản ngân hàng, chọn nút + Lập phiếu thu/ 

Lập phiếu chi tương ứng với tab Tiền mặt và Ngân hàng 

 

- Hệ thống sẽ hiện ra thông tin phiếu thu/ chi cần điền như sau: 

 

o Mã phiếu: Tự đặt hoặc để trống để hệ thống tự động phát sinh theo quy tắc: 

 Tiền mặt: phiếu thu/ chi có tiền tố TTM, CTM 

 Ngân hàng: phiếu thu/ chi có tiền tố TNH, CNH 

o Thời gian lập phiếu. 
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o Loại thu/ chi: nếu loại thu/chi chưa có trong danh sách, có thể thêm loại thu bằng cách ấn nút + 

để thêm loại thu/ chi. 

o Nhóm người nộp/ nhận: tìm kiếm nhóm người nộp/ nhận cho phiếu thu/ chi 

o Tên người nộp/ nhận: nhập tên người nộp nếu đã tồn tại trong danh sách. Nếu nhóm người 

nộp/nhận là Khác thì người dung có thể ấn nút + để them người nộp/nhận. 

o Giá trị phiếu thu/ chi 

o Ghi chú: Ghi chú phát sinh khoản tiền thu/ chi 

o Hạch toán vào kết quả kinh doanh: tích chọn ô này nếu muốn khoản thu/ chi được liệt kê trên 

báo cáo tài chính và ngược lại. 

3. Cập nhật phiếu thu/chi 

- Để cập nhật phiếu thu/ chi, tìm kiếm và chọn phiếu thu/ chi cần cập nhật 

- Kích Mở phiếu, hệ thống sẽ hiện thị bảng cập nhật phiếu thu/ chi như sau: 

 

- Trên phiếu thu/ chi có thể cập nhật các thông tin sau: 

o Với các phiếu thu chi được tạo trên sổ quỹ, cập nhật thông tin: Thời gian, Loại thu/ chi, Giá trị, 

Ghi chú, Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh. 

o Với các phiếu thu chi tạo tự động gắn với đặt hàng, hóa đơn, trả hàng, nhập hàng, trả hàng nhập, 

cập nhật thông tin Thời gian, Nhân viên, Phương Thức, Ghi chú 
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4. Hủy bỏ phiếu thu/chi 

- Tìm kiếm và chọn phiếu thu/ chi cần hủy, kích Mở phiếu: 
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- Kích Hủy bỏ, chọn Đồng ý để xác nhận hủy bỏ phiếu thu/ chi 

 

5. Tìm kiếm, sắp xếp danh sách phiếu thu/chi  

- Để xem danh sách tất cả phiếu thu/chi, cũng như thông tin về từng phiếu, bạn vào menu Sổ quỹ 

- Hệ thống hiển thị ra danh sách phiếu thu/chi, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách 
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- Tìm kiếm phiếu thu/chi (1)  

o Tìm kiếm theo Mã phiếu thu/chi, Ghi chú 

o Tìm kiếm theo Trạng thái, Thời gian, Chi nhánh 

o Tìm kiếm theo  Người tạo, Nhân viên, Người nộp/nhận 
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o Tìm kiếm theo  Loại thu chi, Loại chứng từ, Kết quả kinh doanh 

o Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tự tạo ra rất nhiều các báo cáo khác 

nhau theo các tiêu chí tìm kiếm. 

- Sắp xếp danh mục phiếu thu/chi (2) 

o Trong Sổ quỹ, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã phiếu, Thời gian, Giá trị theo 

thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. 

o Để sắp xếp phiếu thu/chi theo cột nào, chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó. 

XIII. API 

1. Ý nghĩa 

- KiotViet có hỗ trợ mở cổng kết nối API để lấy dữ liệu vào và đẩy dữ liệu ra giữa hệ thống khác và 

KiotViet 

2. Thiết lập  

- Trên màn hình Quản lý,  từ menu Thiết lập, kích chọn Thiết lập cửa hàng 

 

- Sau đó kích chọn Thiết lập kết nối API 

 

- Trên thông tin thiết lập kết nối thực hiện các thao tác sau: 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 

 

P a g e  526 | 527              Last update: 27/07/2018 

 

(1) Kích Tạo mã để tạo ra Mã bảo mật 

(2) Kích Hoạt động 

(3) Kích Lưu -> hệ thống sẽ tự sinh Client ID (4) 

- Để ngừng hoạt động kết nối API, kích Ngừng hoạt động  kích Lưu để hoàn tất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tài liệu thuộc bản quyền của KiotViet 
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Hướng dẫn sử dụng phần mềm KiotViet được cập nhật mới nhất ngày 27/07/2018. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài 1800 6162 (miễn phí) hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: 

hotro@kiotviet.com để được tư vấn và giải đáp. 


