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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG KI-ỐT VIỆT 

I. Khởi tạo nhanh với Ki-ốt Việt 

1. Đăng ký và đăng nhập 
Đăng ký 

- Thao tác đăng ký đơn giản vì bạn chỉ cần vào trang www.kiotviet.com, nhấn nút Đăng ký 

 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình Đăng ký như sau: 

http://www.kiotviet.com/
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- Nếu đăng ký thành công hệ thống hiển thị ra thông báo sau: 

 

- Nhấn nút Vào gian hàng Ki-ốt Việt của bạn  

- Lần đầu tiên vào gian hàng Ki-ốt Việt, hệ thống có hai lựa chọn cho bạn:  
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o Nhấn nút Tạo dữ liệu mẫu: Hệ thống sẽ tự động sinh ra dữ liệu mẫu để bạn tìm hiểu các 

tính năng của hệ thống dễ dàng hơn. Dữ liệu này có thể xóa dễ dàng 

o Nhấn nút Bỏ qua: Hệ thống không tạo dữ liệu mẫu 

 

Đăng nhập 

Sau khi đăng ký thành công (dùng thử hoặc mua tài khoản), không cần bất kỳ thao tác cài đặt nào, tương 

tự như duyệt web, bạn chỉ cần gõ địa chỉ cửa hàng, nhập tên  đăng nhập, mật khẩu.  

Kiot Viet đã sẵn sàng phục vụ việc quản lý bán hàng của bạn! 

2. Bắt đầu sử dụng Ki-ốt Việt 
Nếu cửa hàng của bạn đồng hành cùng KiotViet ngay từ lúc khai trương, bạn có thể tiến hành bán hàng 

ngay sau khi thêm dữ liệu cho danh sách hàng hóa 

- Thiết lập các thông tin về cửa hàng  

- Thêm dữ liệu cho danh sách hàng hóa 

Nếu cửa hàng của bạn đã tiến hành bán hàng trước khi bắt đầu sử dụng Kiot Viet, bạn chỉ cần thực hiện: 

- Thiết lập các thông tin về cửa hàng 

-  Thêm thông tin cho danh sách khách hàng, danh sách nhà cung cấp (bao gồm nợ đầu kỳ nếu có) 

- Thêm dữ liệu cho danh sách hàng hóa 

Không cần bất kỳ thao tác cài đặt nào, bạn có thể sử dụng ngay Ki-ốt Việt để quản lý công việc bán hàng 

của mình. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để giải đáp mọi thắc mắc của bạn. 
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II. Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp  

1. Hàng hóa 
Quản lý hàng hóa tốt sẽ tăng hiệu quả công việc kinh doanh của bạn. Thông qua việc quản lý chính xác 

tồn kho của hàng hóa, lợi nhuận thu được trên mỗi hàng hóa, hàng nào bán chạy, hàng nào tồn kho lâu 

người quản lý sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn cho việc kinh doanh của mình. Dù quy mô cửa hàng 

của bạn nhỏ hay lớn, tính chất hàng hóa đơn giản hay phức tạp, Kiot Viet đều giúp việc quản lý hàng hóa 

của bạn trở lên nhẹ nhàng mà hiệu quả.  

Quản lý nhóm hàng 

Thêm mới nhóm hàng 

Để việc quản lý, tìm kiếm hàng hóa thuận tiện, bạn nên tạo các nhóm hàng trong cửa hàng để phân loại 

hàng hóa. 

- Bạn chọn menu Hàng hóa, nhấn Danh mục.  

 

- Phía cột Nhóm hàng bên trái, nhấn nút dấu +, hệ thống sẽ hiển thị ra cửa sổ Thêm Nhóm hàng 

như sau: 
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- Nhập thông tin bắt buộc: Tên nhóm hàng 

- Nếu bạn muốn chia một nhóm hàng thành dạng cây phân cấp cha-con, khi thêm nhóm hàng con, 

bạn cần chọn thông tin nhóm hàng cha của nó. 

- 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: Bạn có thể thêm mới nhanh một nhóm hàng trong khi thêm mới hàng hóa, nếu như hàng hóa đó 

bạn muốn gán cho một nhóm hàng mới chưa có trong hệ thống 

 

Cập nhật/Xóa nhóm hàng 

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin hoặc Xóa nhóm hàng bạn làm như sau: 
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- Vào Hàng hóa, chọn Danh mục

 
 

- Di chuột vào nhóm hàng cần thay đổi, nhấn vào nút hình bút chì như dưới đây: 

 

Hệ thống sẽ hiển thị ra cửa sổ sau để bạn cập nhật: 

 

- Bạn có thể thay đổi Tên nhóm, Nhóm cha. Sau đó nhấn nút Lưu, hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin về 

nhóm hàng đó. 

- Nếu bạn muốn Xóa nhóm hàng, nhấn chuột vào nút Xóa. Lưu ý hệ thống chỉ xóa được những nhóm 

hàng khi nó không chứa hàng hóa nào. 
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Phân loại hàng hóa 

Để hiểu rõ hơn về cách quản lý hiệu quả của Kiot Viet với các loại hàng hóa đa dạng khác nhau, hệ thống 

phân chia thành 3 loại hàng hóa. 

- Hàng nhập về 

Là những hàng hóa bạn có thể kiểm kê số lượng (tồn kho) một cách trực tiếp. Đại đa số hàng hóa bán ra 

đều thuộc loại hàng này (ví dụ như: Áo sơ mi nam dài tay, Dầu gội đầu Sunsilk, Táo Mỹ, Xi măng…).  

Với hàng nhập về, khi bán hàng hoặc nhập hàng, tồn kho sẽ được cập nhật trực tiếp. 

- Hàng dịch vụ 

Là những hàng hóa phi vật chất ví dụ như: Tiền công ship hàng, phí phục vụ…Do đó, với những hàng dịch 

vụ sẽ không có số liệu liên quan tới tồn kho. 

- Hàng đóng gói/pha chế 

Là những hàng hóa được tạo ra bằng cách gộp nhiều loại hàng đơn lẻ khác nhau.  

Ví dụ như:  

+  Hàng đóng gói:  

Nếu như cửa hàng của bạn có chính sách khuyến mãi như mua Xà phòng OMO 5kg được 

tặng kèm một gói nước xả vải, hoặc đóng giỏ quà Tết bao gồm: café, rượu, bánh… 

+ Hàng pha chế:  

Cà phê nâu đá: được tạo ra bởi nguyên liệu café, sữa và đường.  

Combo cơm gà: được tạo ra từ gạo, đùi gà, rau 

Khi một hàng hóa thuộc loại Hàng đóng gói/pha chế được bán ra, hệ thống sẽ tự động giảm tồn kho cho 

các hàng hóa/nguyên liệu thành phần. Ngược lại, khi nhập hàng hệ thống sẽ tăng tồn kho cho các hàng 

hóa/nguyên liệu thành phần. Với các cửa hàng dịch vụ ăn uống, loại hàng hóa này đặc biệt phù hợp. 

Ngoài ra, Kiot Viet còn đồng thời gợi ý tính toán giá vốn với những hàng đóng gói/pha chế dựa trên các 

nguyên liệu/hàng hóa thành phần. 

Tóm lại, do với mỗi loại hàng hóa, cần có cách quản lý tồn kho, giá vốn, lỗ lãi chuyên biệt, song Kiot Việt 

đã quản lý một cách linh động, hiệu quả nhưng hết sức đơn giản với người sử dụng.  

 Hàng nhập về Hàng dịch vụ Hàng đóng gói/pha chế 
 

Tính chất Hàng nhập về từ nhà cung cấp, 
kho hàng, có thể kiểm số lượng 
riêng rẽ 

Hàng hóa phi vật chất Gộp từ hai hoặc nhiều hàng hóa 
thành phần 

Tồn kho Có theo dõi tồn kho Không theo dõi tồn kho Không theo dõi tồn kho (chỉ theo 
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dõi tồn kho hàng hóa thành phần) 

Giá vốn Tính giá vốn trực tiếp Tính giá vốn trực tiếp Tính giá vốn gián tiếp, dựa trên 
nguyên liệu thành phần 

Ví dụ Dầu gội đầu sunsilk Tiền ship hàng Gói quà tết 
Bao gồm (rượu, café, bánh, kẹo) 

 

Thêm mới hàng hóa 

Khi thêm mới hàng hóa, tùy thuộc vào hàng hóa của bạn thuộc loại nào mà chọn tương ứng để Kiot Viet 

quản lý một cách hiệu quả tồn kho của hàng hóa. 

Tuy nhiên đừng lo lắng, giao diện thêm mới hàng hóa của 3 loại hàng trên gần tương tự như nhau, 

những tính toán phức tạp của Kiot Viet sẽ làm ngầm, với người sử dụng chỉ cần nhập những thông tin cơ 

bản nhất của sản phẩm như sau. 

- Thêm mới hàng nhập về 

- Bạn vào Hàng hóa, chọn Danh mục. Sau đó nhấn vào nút Thêm mới (hoặc chọn Thêm mới, nhấn vào 

Thêm hàng hóa) 

 

Hệ thống hiển thị ra màn hình Thêm mới hàng hóa như sau: 
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+ Những thông tin cơ bản về hàng hóa: 

- Mã hàng hóa: Hệ thống tự sinh, bạn cũng có thể thay đổi sao cho Mã hàng là duy nhất hoặc quét mã 

vạch để nhập mã hàng 

- Tên hàng hóa: Thông tin bắt buộc cần nhập 

- Nhóm hàng: Chọn nhóm hàng cho sản phẩm. Nếu nhóm hàng đó chưa có bạn có thể thêm nhanh vào 

hệ thống bằng cách click vào dấu + bên cạnh. 

- Giá bán 

- Chọn “Cho phép bán hàng” nếu bạn muốn mặt hàng này được hiển thị trên màn hình bán hàng 

- Giá vốn: Giá để tính lợi nhuận  

- Tồn kho: Số lượng hàng hóa hiện tại 

+ Thông tin mở rộng: - Thêm hình ảnh, mô tả cho sản phẩm  
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+ Thiết lập định mức tồn: Riêng với hàng nhập về, bạn có thể thiết lập định mức tồn. 

 

 

Căn cứ vào các định mức tồn Ít nhất và Nhiều nhất,  hệ thống sẽ cảnh báo giúp bạn những hàng nào sắp 

hết hàng cần phải nhập hoặc những hàng nào tồn kho quá lâu cần phải xem xét thông qua các tiêu chí 

tìm kiếm Lọc tồn kho như: Dưới định mức tồn, Vượt định mức tồn, Còn hàng trong kho, Không lọc tồn 

kho. 

- Nhấn nút Lưu (hoặc Lưu và thêm mới) 

Thêm mới hàng dịch vụ 

- Đầu tiên bạn kiểm tra trong Thiết lập > Quản lý cấu hình tùy chọn Sản phẩm dịch vụ phải được 

chọn 
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- Bạn vào Hàng hóa, chọn Danh mục, di chuột vào nút Thêm mới sau đó nhấn vào Thêm dịch vụ 

 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình Thêm mới hàng hóa như sau: 
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-  Mã hàng hóa: Hệ thống tự sinh, bạn cũng có thể thay đổi sao cho Mã hàng là duy nhất hoặc 

quét mã vạch để nhập mã hàng 

- Tên hàng hóa: Thông tin bắt buộc cần nhập 

- Nhóm hàng: Chọn nhóm hàng cho sản phẩm. Nếu nhóm hàng đó chưa có bạn có thể thêm 

nhanh vào hệ thống bằng cách click vào dấu + bên cạnh. 

- Giá bán 

- Chọn “Cho phép bán hàng” nếu bạn muốn mặt hàng này được hiển thị trên màn hình bán hàng 

- Giá vốn: Giá để tính lợi nhuận  

- Thêm hình ảnh, mô tả cho sản phẩm trong phần Thông tin mở rộng. 

Chú ý: Với hàng dịch vụ, hệ thống sẽ không theo dõi tồn kho. 

- Nhấn nút Lưu (hoặc Lưu và thêm mới) 

Thêm mới hàng đóng gói/pha chế 

- Đầu tiên bạn kiểm tra trong Thiết lập tùy chọn > Quản lý cấu hình Sản phẩm đóng gói/pha chế 

phải được chọn 
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Bạn vào Hàng hóa, chọn Danh mục, di chuột vào nút Thêm mới sau đó nhấn vào Thêm đóng gói/ pha 

chế 

 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình Thêm mới hàng hóa như sau: 
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-  Mã hàng hóa: Hệ thống tự sinh, bạn cũng có thể thay đổi sao cho Mã hàng là duy nhất hoặc 

quét mã vạch để nhập mã hàng 

- Tên hàng hóa: Thông tin bắt buộc cần nhập 

- Nhóm hàng: Chọn nhóm hàng cho sản phẩm. Nếu nhóm hàng đó chưa có bạn có thể thêm 

nhanh vào hệ thống bằng cách click vào dấu + bên cạnh. 

- Giá bán 

- Chọn “Cho phép bán hàng” nếu bạn muốn mặt hàng này được hiển thị trên màn hình bán hàng 

- Chú ý: Với hàng pha chế/ lắp ráp 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.  

- Thông tin hàng hóa thành phần: Vì hàng đóng gói/pha chế được cấu thành bởi nhiều hàng hóa 

riêng lẻ khác nhau. Do đó, khi tạo mới một hàng đóng gói/pha chế, bạn phải nhập đủ hàng hóa thành 

phần. 
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Bạn chọn Hàng hóa thành phần, nhập số lượng, nhấn nút Thêm. Khi đó hệ thống sẽ tự động hiển thị 

Giá vốn, Thành tiền dựa trên số lượng bạn nhập vào.  

Thông tin Tổng giá vốn thành phần cho bạn biết Giá vốn của hàng lắp ráp/đóng gói. 

- Thêm hình ảnh, mô tả cho sản phẩm trong phần Thông tin mở rộng. 

 

- Nhấn nút Lưu (hoặc Lưu và thêm mới) 

Đơn vị tính 

Đầu tiên bạn cần kiểm tra trong phần Thiết lập> Quản lý cấu hình, tùy chọn Sản phẩm nhiều đơn vị phải 

được chọn 

Hàng hóa có một đơn vị tính 

Với  các loại hàng hóa chỉ có một đơn vị tính (ví dụ như: Bánh cosy có đơn vị là gói), đơn giản bạn chỉ cần 

thêm thông tin này bằng cách:  
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Trong màn hình thêm mới hàng hóa (hàng nhập về), nhấn chuột vào Thông tin mở rộng, chọn Đơn vị 

tính sau đó nhập thông tin cho Đơn vị cơ bản 

 

Hàng hóa nhiều đơn vị tính 

Bên cạnh đó, quản lý hàng hóa theo đơn vị tính luôn làm đau đầu nhà quản lý đồng thời cũng là bài toán 

khó với các hệ thống phần mềm quản lý bán hàng. Lấy ví dụ với mặt hàng sữa tươi, người bán muốn áp 

3 loại giá khác nhau khi bán là: hộp sữa, dây sữa (4 hộp), thùng sữa (12 dây – 48 hộp), đồng thời hệ 

thống phải luôn quản lý được tồn kho của mặt hàng sữa tươi tương ứng với từng đơn vị khác nhau (hiện 

tại cửa hàng còn bao nhiêu hộp sữa, nếu tính theo dây thì còn bao nhiêu? Nếu tính theo thùng thì còn 

bao nhiêu?).  

Bài toán khó trở nên đơn giản khi sử dụng Kiot Viet.  

Cách quản lý đơn vị: 

Trong màn hình Thêm mới hàng hóa (hàng nhập về), nhấn chuột vào Thông tin mở rộng, chọn Đơn vị 

tính sau đó nhập thông tin cho Đơn vị cơ bản 

 

Sau đó nhấn vào link Thêm các đơn vị  
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- Tên đơn vị 

- Giá trị quy đổi (so với đơn vị tính cơ bản) 

- Giá bán: Nhập giá bán tương ứng với đơn vị mới thêm vào 

- Mã hàng: Hệ thống tự sinh, bạn cũng có thể thay đổi 

Cuối cùng nhấn nút Lưu để ghi lại các thông tin vừa nhập. 

Khi đó, hệ thống sẽ tự động sinh ra các sản phẩm, mỗi sản phẩm ứng với một đơn vị tính mà bạn vừa 

nhập.  

 

Khi bán hàng, nếu bạn muốn bán theo giá của đơn vị tính nào, bạn chỉ cần chọn tương ứng với mã hàng 

đó.  

Tuy các sản phẩm tự động sinh ra ứng với nhiều đơn vị tính khác nhau nhưng về bản chất chỉ là một sản 

phẩm. Trên các báo cáo liên quan tới bán hàng hoặc tồn kho, chỉ hiển thị một sản phẩm ứng với đơn vị 

tính cơ bản. 

Thuộc tính 

Ngoài những thông tin cơ bản mô tả về hàng hóa, có thể cửa hàng của bạn còn có nhu cầu quản lý/tìm 

kiếm hàng hóa theo những tiêu chí riêng. Ví dụ như cửa hàng quần áo muốn quản lý thêm các thông tin 

như Kích cỡ, màu sắc, hãng sản xuất… của hàng hóa. Cửa hàng điện thoại muốn quản lý thêm thông tin 

số IMEI, hãng sản xuất…Kiot Viet hỗ trợ bạn thêm không giới hạn các thông tin thuộc tính mô tả hàng 

hóa, từ đó bạn dễ dàng tìm kiếm, thống kê hàng hóa dựa trên các tiêu chí của riêng bạn. 

Để thêm thuộc tính cho hàng hóa, bạn làm như sau: 

- Đầu tiên, bạn phải kiểm tra trong phần Thiết lập>Quản lý cấu hình: 
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- Chọn  vào ô Sản phẩm nhiều thuộc tính nếu chưa được chọn 
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Sau khi Thiết lập xong, bạn tiến hành các thao tác để thêm hàng hóa: 

- Vào menu Hàng hóa, chọn Danh mục, vào Thêm mới, nhấn chọn Thêm hàng hóa 

- Trong màn hình Thêm mới hàng hóa, sau khi thêm các thông tin cơ bản của hàng hóa chọn Theo 

dõi thuộc tính (mầu sắc, kích thước…) 

- Chọn thuộc tính: Nếu thuộc tính bạn muốn mô tả hàng hóa chưa có trong hệ thống, bạn hãy 

chọn vào dòng Tạo thuộc tính mới.  
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Sau khi nhập thông tin cho thuộc tính, nhấn nút Lưu. 

Nếu thuộc tính đã được tạo, bạn chỉ cần chọn trong danh sách sẵn có. 

- Nhập giá trị cho thuộc tính 

 
- Nhấn vào đường link thêm thuộc tính, nếu bạn muốn mô tả thêm về hàng hóa theo tiêu chí 

khác 

Sau khi thêm thuộc tính cho hàng hóa, Tên hàng hóa sẽ được tự động gắn thuộc tính khi hiển thị. 
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Thêm nhiều hàng hóa từ file Excel 

Hệ thống hỗ trợ bạn thêm nhiều hàng hóa từ file Excel. Tính năng này đặc biệt phù hợp khi khởi tạo 

hàng hóa với các cửa hàng có nhiều mặt hàng. Việc nhập thông tin đồng bộ giúp tiết kiệm thời gian và 

giảm thiểu sai sót cho toàn bộ quá trình nhập liệu của bạn 

- Nhập thông tin cho file dữ liệu theo mẫu hệ thống cung cấp 

- Bạn vào menu Danh mục, chọn Hàng hóa, nhấn nút Import. 

 

- Hệ thống hiển thị ra cửa sổ sau: 
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- Bạn chọn một trong hai lựa chọn: 

+  Cập nhật thông tin hàng hóa không bao gồm Tồn kho: 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. 

+  Cập nhật tất cả Thông tin & Tồn kho hàng hóa: Tất cả các thông tin liên quan tới hàng hóa trong 

file excel sẽ được cập nhật vào hệ thống, tồn kho của hàng hóa cũng lấy theo số liệu có trong file 

excel. 

- Nhấn nút Chọn file dữ liệu, chọn đường dẫn tới file dữ liệu 

- Nhấn nút Tải file để thực hiện import hàng hóa 

Lưu ý:  

Bạn tải file dữ liệu mẫu bằng cách nhấn vào đường link Tải về file mẫu. 

Nội dung file dữ liệu nhập theo chuẩn sau 

 

- Mã hàng: Mã hàng nếu không nhập, hệ thống sẽ tự động sinh mã. Nếu mã hàng đã tồn tại, hệ 

thống sẽ cập nhật lại thông tin cho mã hàng đó. 

- Tên hàng 

- 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 

- Loại hàng: Chọn một trong 3 nhóm hàng: Hàng nhập về, Hàng dịch vụ, Hàng đóng gói/pha chế 

- Giá bán 

- Giá vốn 

- Tồn kho 
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- 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 

- 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. 

Mẹo nhỏ: Trong trường hợp hàng hóa của bạn có nhiều thông tin, bạn đang bối rối không biết cách nhập 

dữ liệu vào file import như thế nào, bạn nên tự tạo vài sản phẩm, sau đó chọn chức năng Xuất file để có 

thể làm tương tự. 

Xuất danh sách hàng hóa ra file Excel 

Hệ thống cho phép bạn xuất toàn bộ dữ liệu hàng hóa cùng các thông tin liên quan ra file excel. Bạn 

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: 

- Vào Hàng hóa, chọn Danh mục, Nhấn nút 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. 

Cập nhật thông tin hàng hóa 

Để cập nhật thông tin hàng hóa bạn làm như sau: 

- Vào Hàng hóa, chọn Danh mục 

- Tìm mặt hàng bạn muốn thay đổi thông tin, sau đó nhấn vào nút Cập nhật 
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- Cập nhật các thông tin hàng hóa 
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- Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút Lưu. 

Xóa hàng hóa 

- Bạn vào Hàng hóa, chọn Danh mục, tìm mặt hàng bạn muốn xóa. Sau đó, nhấn nút Xóa 
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- Lưu ý: Hệ thống không cho phép bạn xóa những hàng hóa đã có trong các giao dịch (nhập hàng, 

chuyển hàng, bán hàng…) 

In mã vạch 

- Ki-ốt Việt hỗ trợ việc tạo và in mã vạch từ mã hàng hóa phục vụ việc sử dụng máy quét mã vạch 

để đọc thông tin mã hàng cho nhanh chóng, thuận tiện. 

- Vào Hàng hóa, chọn Danh mục, tìm mặt hàng bạn muốn in mã vạch. Sau đó, bạn nhấn nút In mã 

vạch. 
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Ngừng kinh doanh hàng hóa 

Khi bạn 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, bạn hãy chọn tính năng “Ngừng kinh doanh hàng 

hóa”. 

Vào Hàng hóa, chọn Danh mục, tìm mặt hàng bạn muốn Ngừng kinh doanh. Sau đó, bạn nhấn 

nút Ngừng kinh doanh. 
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- Những hàng hóa được chọn Ngừng kinh doanh sẽ không xuất hiện trong các màn hình quản lý 

hàng hóa, bán hàng, nhưng vẫn được hiển thị với các báo cáo ở lịch sử. 

- Để kinh doanh lại các mặt hàng này, bạn chỉ cần chọn vào ô “Hiển thị hàng ngừng KD” 

Xem thẻ kho 

Phần mềm bán hàng Ki-ốt Việt hỗ trợ bạn theo dõi được lịch sử thay đổi số lượng hàng hóa qua mỗi lần 

nhập hàng / bán hàng / luân chuyển hàng hóa / kiểm hàng với chức năng Thẻ kho. 

Vào Hàng hóa, chọn Danh mục, tìm mặt hàng bạn muốn xem lịch sử bán hàng. Sau đó, bạn chọn vào 

tab Thẻ kho. 
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Xem tồn kho 

Chức năng này rất hữu ích với chuỗi cửa hàng. Tồn kho / lượng hàng đặt tại chi nhánh hiện thời và trên 

tất cả các chi nhánh khác đều được thống kê đầy đủ với mỗi mặt hàng.  

Vào Hàng hóa, chọn Danh mục, tìm mặt hàng bạn muốn xem tồn kho. Sau đó, bạn chọn vào tab Tồn 

kho. 
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Tìm kiếm, sắp xếp danh mục hàng hóa 

Kiot Viet cung cấp cho bạn rất nhiều tiêu chí để bạn có thể tìm kiếm hàng hóa một cách nhanh nhất 

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã hàng 

- Tìm kiếm theo loại hàng hóa 

- Tìm kiếm theo thuộc tính 

- Tìm kiếm theo nhóm hàng 
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Chú ý:  Để sắp xếp danh mục hàng hóa theo cột nào, bạn chỉ cần click 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.  

Bảng giá 

Kiot Viet hỗ trợ bạn tạo nhiều bảng giá khác nhau 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. 

Tất cả những thông tin liên quan tới giá bán bạn thiết lập trong Danh mục hàng hóa, Kiot Viet lưu vào 

một bảng giá ngầm định gọi là “Bảng giá chung”. Bạn không thể thay đổi được giá bán trong “Bảng giá 

chung” thông qua chức năng Bảng giá 

Thêm mới bảng giá  

- Vào Hàng hóa, chọn Thiết lập giá 
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- Nhấn vào nút dấu + cạnh ô Bảng giá 

 

Sau đó nhập các thông tin sau: 

 

- Tên bảng giá (bắt buộc) 

- Phạm vi áp dụng: ngầm định là “Áp dụng trên toàn hệ thống” hoặc thay đổi lại các chi nhánh áp 

dụng 

- Trạng thái: chọn Đang áp dụng hoặc Chưa áp dụng 

- Nhấn nút Lưu 

- Sau đó thêm hàng hóa để tạo giá mới cho danh sách hàng hóa (bạn 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. 

 



35 
 

 

 

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 nếu bạn muốn thay đổi, sau đó nhấn nút Lưu. 

- Nếu bạn muốn thiết lập 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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Xóa bảng giá 

- Để xóa bảng giá, bạn vào Hàng hóa, chọn Thiết lập giá. Sau đó chọn Tên bảng giá bạn muốn xóa, 

nhấn vào nút 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. 

 

Xuất bảng ra ra file excel 

- Để xuất bảng giá ra file excel, bạn vào Hàng hóa, chọn Thiết lập giá. Sau đó chọn Tên bảng giá 

bạn muốn xuất ra file Excel. 

- Nhấn vào nút Xuất file 

- Hệ thống sẽ xuất ra excel bảng giá mà bạn vừa chọn 
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2. Khách hàng 
Trong Ki-ốt Việt, ngoài việc quản lý thông tin của từng khách hàng, bạn có thể quản lý các giao dịch mua 

hàng, Công nợ gắn với từng khách hàng. 

Thêm khách hàng 

- Để thêm mới khách hàng, bạn chọn menu Khách hàng, nhấn nút + Khách hàng 

 

- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 
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- Bạn nhập các thông tin bắt buộc và không bắt buộc trong phần + Thêm thông tin (nếu có) 

- Nhấn nút Lưu 

Chú ý: Bạn có thể thêm mới khách hàng khi tạo đơn hàng hoặc nhập danh sách khách hàng từ file Excel 

Sửa khách hàng 

- Để sửa thông tin khách hàng, bạn chọn menu Khách hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Khách hàng 

cần sửa thông tin  

- Nhấn nút Cập nhật 
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- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 

 

- Sau khi cập nhật thông tin (trừ thông tin về Mã khách hàng), nhấn nút Lưu. 

Xóa khách hàng 

- Để xóa thông tin khách hàng, bạn chọn Menu Khách hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Khách hàng 

cần xóa 

- Nhấn nút Xóa 

 
- Hệ thống sẽ hỏi bạn: “Bạn có chắc chắn muốn xóa khách hàng này không?” 
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- Nhấn nút Đồng ý. Nếu khách hàng đó chưa thực hiện giao dịch nào, hệ thống sẽ thực hiện xóa 

thông tin khách hàng. 

Quản lý khách hàng theo nhóm 

Đôi khi, bạn muốn tạo ra một chương trình giảm giá cho các khách quen, khách vip của cửa hàng nhưng 

gặp khó khăn trong việc quản lý những đối tượng nằm trong diện giảm giá đó. Ki-ốt Việt dễ dàng giải 

quyết được vấn đề này với chức năng quản lý nhóm khách hàng.  

Để tạo nhóm khách hàng, bạn vào menu Khách hàng, chọn dấu + ở mục Nhóm khách hàng tại cột bên 

trái: 

 

Hệ thống sẽ hiển thị ra như sau, bạn chỉ cần điền các thông tin về nhóm cũng như giá khuyến mãi mà 

bạn muốn cho nhóm khách hàng đó.  

 

Ngoài ra, Ki-ốt Việt còn hỗ trợ tính năng lập nhóm khách hàng đạt điều kiện để bạn có thể lọc khách 

hàng theo các tiêu chí như tuổi tác, doanh thu, công nợ… 
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Import danh sách khách hàng từ file Excel 

Để nhập danh sách khách hàng từ file Excel, vào menu Khách hàng, sau đó nhấn nút Import 

 

Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 

 

- Nhấn chuột vào đường link Tải về File mẫu, 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 
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o Không cập nhật dư nợ cuối: Thông tin dư nợ cuối trong hệ thống vẫn giữ nguyên 

Xuất danh sách khách hàng ra file Excel 

Để xuất danh sách khách hàng ra file Excel, vào menu Khách hàng, sau đó nhấn nút Xuất file 

Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách khách hàng giống như danh sách hiển thị trên màn hình. 

Theo dõi lịch sử bán hàng cho khách 

Để theo dõi lịch sử bán hàng cho từng khách hàng bạn làm như sau: 

- Chọn menu Khách hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Khách hàng cần theo dõi lịch sử bán hàng của 

cửa hàng. 

- Chọn tab Lịch sử bán hàng, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các hóa đơn cũng như chi tiết của 

từng hóa đơn. 

 

Lưu ý: Nếu bạn muốn xuất lịch sử mua hàng của khách hàng ra file excel: nhấn nút Xuất file 
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Theo dõi lịch sử đặt hàng 

Để theo dõi lịch sử đặt hàng của từng khách hàng bạn làm như sau: 

- Chọn menu Khách hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Khách hàng theo dõi lịch sử đặt hàng. 

- Chọn tab Lịch sử đặt hàng, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các đơn đặt hàng cũng như chi tiết 

của từng đơn đặt hàng. 

 

Lưu ý: Nếu bạn muốn xuất lịch sử đặt hàng ra file excel: nhấn nút Xuất file 

Quản lý nợ cần thu với khách hàng 

Theo dõi lịch sử Nợ cần thu 

Với mỗi khách hàng, hệ thống luôn theo dõi lịch sử Nợ cần thu. 

Trên thanh menu chính chọn Khách hàng, sau khi tìm kiếm khách hàng bạn chọn tab Nợ cần thu từ 

khách. Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 
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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. 

Điều chỉnh nợ 

Để bạn muốn điều chỉnh lại con số Nợ cần thu, trong tab Nợ cần thu từ khách, nhấn nút Điều chỉnh. 

Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 

 

- Nhập giá trị mới cho Nợ cần thu 
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- Thêm Mô tả nếu cần thiết 

- Nhấn nút 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. 

Thanh toán nợ 

Để ghi nhận khách hàng thanh toán nợ, trong tab Nợ cần thu từ khách, nhấn nút Thanh toán 

 

Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 
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- Nhập số tiền khách trả vào ô Thu từ khách hoặc Tiền thu. 

- Thêm ghi chú nếu cần thiết. 

- Nhấn nút Tạo phiếu thu. 

Tìm kiếm, sắp xếp danh sách khách hàng 

 

Tìm kiếm khách hàng 

Kiot Viet cung cấp cho bạn rất tiêu chí để bạn có thể tìm kiếm khách hàng một cách nhanh nhất 
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- Tìm kiếm theo mã, tên hoặc điện thoại 

- Tìm kiếm theo tổng giá trị bán hàng cho khách hàng 

- Tìm kiếm theo thời gian bán hàng cho khách hàng 

- Tìm kiếm theo nhóm hàng 

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.  

Sắp xếp danh mục khách hàng 

- Trong danh mục khách hàng, Kiot Viet 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. 

- Để sắp xếp danh mục hàng hóa theo cột nào, bạn chỉ cần click vào tiêu đề của cột đó. 

3. Nhà cung cấp 

Thêm nhà cung cấp 

- Để thêm mới nhà cung cấp, bạn chọn menu Nhà cung cấp, nhấn nút + Nhà cung cấp 

 

- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 
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- Nhập Tên nhà cung cấp là thông tin bắt buộc 

- Nhập các thông tin tùy chọn khác (nếu có) 

- Nhấn nút Lưu 

Chú ý: Bạn có thể thêm mới nhà cung cấp khi nhập hàng hoặc nhập danh sách nhà cung cấp từ file Excel  

 

- Trong màn hình Nhập hàng, chọn dấu + cạnh ô Tìm nhà cung cấp. 
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- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình nhập thông tin nhà cung cấp như trên. (các thao tác giống như khi 

thêm nhà cung cấp ở bước trên). 

Sửa nhà cung cấp 

- Để sửa thông tin nhà cung cấp, bạn chọn menu Nhà cung cấp, sau đó tìm kiếm và chọn Nhà 

cung cấp cần sửa thông tin  

- Nhấn nút Cập nhật 

 

- Sau khi cập nhật thông tin, nhấn nút Lưu. 

Xóa nhà cung cấp 

- Để xóa thông tin nhà cung cấp, bạn chọn menu Nhà cung cấp, sau đó tìm kiếm và chọn Nhà 

cung cấp cần xóa  

- Nhấn nút Xóa 

 



50 
 

- Hệ thống sẽ hỏi bạn: “Bạn có chắc chắn muốn xóa nhà cung cấp này không?” 

- Nhấn nút Đồng ý. Nếu cửa hàng chưa thực hiện giao dịch nào với nhà cung cấp, hệ thống sẽ 

thực hiện xóa thông tin nhà cung cấp. 

Import danh sách nhà cung cấp từ file Excel 

- Để nhập danh sách nhà cung cấp từ file Excel, vào menu Nhà cung cấp, sau đó nhấn nút Import  

 

- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 

 

- Nhấn chuột vào đường link Tải về File mẫu theo phiên bản Excel bạn đang có, 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 

Xuất danh sách nhà cung cấp ra file Excel 

Để xuất danh sách nhà cung cấp ra file Excel, vào menu Nhà cung cấp, sau đó nhấn nút Xuất file 
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Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách nhà cung cấp giống như danh sách hiển thị trên màn hình. 

Theo dõi lịch sử nhập hàng 

Để theo dõi lịch sử nhập hàng của từng nhà cung cấp bạn làm như sau: 

- Chọn menu Nhà cung cấp, sau đó tìm kiếm và chọn Nhà cung cấp cần xem thông tin. 

- Chọn tab Lịch sử nhập hàng, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các phiếu nhập hàng cũng như chi tiết 

của từng phiếu nhập hàng. 
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Xuất lịch sử mua hàng của khách hàng ra file excel: nhấn nút Xuất file 

Quản lý nợ cần trả Nhà cung cấp 

- Chọn menu Nhà cung cấp, sau đó tìm kiếm và chọn Nhà cung cấp cần xem thông tin. 

- 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. 

 

Tìm kiếm, sắp xếp danh sách nhà cung cấp  

 

Tìm kiếm nhà cung cấp 

Kiot Viet cung cấp cho bạn rất tiêu chí để bạn có thể tìm kiếm nhà cung cấp một cách nhanh nhất 

- Tìm kiếm theo tên, mã hoặc điện thoại của nhà cung cấp 

- Tìm kiếm theo tổng giá trị mua hàng  

- Tìm kiếm theo thời gian mua hàng 

- Tìm kiếm theo nợ cần trả hiện tại 

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.  

Sắp xếp danh mục nhà cung cấp 
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- Trong danh mục nhà cung cấp, Kiot Viet 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. 

- Để sắp xếp danh mục nhà cung cấp theo cột nào, bạn chỉ cần click vào tiêu đề của cột đó. 

 

III. Quản lý giao dịch thuận tiện  

1. Đặt hàng 

Tổng quan 

Với đại đa số cửa hàng kinh doanh như: cửa hàng thời trang, cửa hàng vật liệu xây dựng, nội thất, điện 

máy, tạp hóa, đồ mẹ và bé…có rất nhiều khách hàng đặt hàng qua điện thoại hoặc đặt hàng trực tiếp. 

Sau đó, nhân viên của cửa hàng đi giao hàng hoặc khách hàng đến lấy trực tiếp.  

Đối với mỗi đơn đặt hàng, quá trình giao hàng có thể diễn ra một hoặc nhiều lần. Do đó, việc thanh toán 

tiền cho đơn đặt hàng cũng có thể tiến hành trong  1 hoặc nhiều lần. 

Dựa trên thực tế đó, Kiot Viet hỗ trợ quản lý quy trình đặt hàng của khách hàng như sau: 

- Sau khi tạo phiếu đặt hàng, bạn có thể giao hàng nhiều lần ứng với phiếu đặt hàng đó.  

- Mỗi lần giao hàng sẽ xuất một hóa đơn tương ứng.  

- Lần xuất hóa đơn tiếp theo hệ thống sẽ tự động hiển thị ra những mặt hàng nào chưa được 

giao. 

- Các trạng thái của phiếu đặt hàng: 

o Phiếu tạm: Phiếu đặt hàng vừa tạo nhưng chưa giao hàng (chưa có hóa đơn nào được 

tạo) 
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o Đang giao hàng: Đã giao hàng nhưng chưa giao xong. 

o Hoàn thành: Phiếu đặt hàng đã được giải quyết xong (bao gồm 2 trường hợp: Đã giao 

hết hàng trong phiếu đặt hàng hoặc cửa hàng không có khả năng giao đủ hàng trong 

phiếu đặt hàng và muốn đóng lại) 

Tạo phiếu đặt hàng 

Tổng quan 

Để tạo phiếu đặt hàng, bạn vào màn hình Bán hàng.  

 

Chọn tab Đặt hàng 

 

Thông thường, rất đơn giản khi khách đến đặt hàng bạn chỉ cần tìm kiếm sản phẩm, tìm thông tin khách 

hàng, sau đó nhập Tiền khách trả và nhấn nút Đặt hàng. 

Tuy nhiên, trong quá trình đặt hàng, bạn cần thêm nhiều thao tác nữa để phục vụ tốt nhất và nhanh 

nhất cho việc bán hàng của bạn. 

Trên màn hình bán hàng, Kiot Viet hỗ trợ bạn tất cả các thao tác liên quan tới nghiệp vụ đặt hàng hoặc 

tạo hóa đơn một cách nhanh nhất.  

Tìm kiếm sản phẩm 
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- 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 

- Hiển thị danh sách sản phẩm trong từng nhóm hàng 

- Tìm kiếm sản phẩm theo thuộc tính 

 

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, hệ thống sẽ 

tự động hiển thị những tên giống như bạn gõ để lựa chọn. 
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Khi khách hàng không có trong hệ thống, bạn cũng có thể thêm ngay trong màn hình Bán hàng bằng 

cách nhấn nút dấu + cạnh ô tìm kiếm khách hàng. 

Thay đổi số lượng sản phẩm 

- Bạn có thể thay đổi số lượng sản phẩm trong phiếu đặt hàng, hoặc giảm giá trên từng sản phẩm 

khi tạo phiếu đặt hàng. 

Thay đổi giá bán, giảm giá trên từng hàng hóa 

- Chọn vào nút Giá sản phẩm, hệ thống hiển thị cửa sổ sau: 

- Thay đổi giá bán trên từng sản phẩm:  nhập giá mới 

- Giảm giá trên từng sản phẩm: có hai cách giảm giá theo % giá bán (nhấn nút %) hoặc giảm giá 

tiền mặt trực tiếp (nhấn nút VND) 

- Khi nhấn chuột ra ngoài vị trí cửa sổ hiển thị, hệ thống sẽ tự điền giá trị vào ô Giá sản phẩm 

Chọn bảng giá khi đặt hàng 

- Ngầm định hệ thống sẽ lấy giá bán mà bạn thiết lập trong danh mục hàng hóa (quy ước là Bảng 

giá chung) 

- Nếu cửa hàng có nhiều bảng giá khác nhau, khi bán hàng, bạn có thể thay đổi bảng giá 
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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 

- Thêm thông tin Ghi chú 

Tạo và in phiếu đặt hàng 

 

- 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) 

- Cuối cùng, bạn nhập Tiền khách trả 

- Sau khi chọn khách hàng, màn hình bán hàng hiển thị hai lựa chọn: 

o Tiền thừa trả khách 

o Cộng vào TKKH (Tài khoản khách hàng): Tiền thừa không trả lại khách mà được ghi nhận 

thanh toán vào sổ nợ 
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- Nhấn nút Đặt hàng để hoàn tất 

- Sau khi tạo thành công, Phiếu đặt hàng sẽ có trạng thái là Phiếu tạm 

Lưu ý: Bạn có thể bật/tắt chế độ in phiếu đặt hàng ngay sau khi tạo. 

 

Thay đổi nội dung hoặc Tạo hóa đơn từ phiếu đặt hàng 

Để thay đổi nội dung phiếu đặt hàng bạn làm như sau: 

- Trong màn hình Bán hàng, chọn nút Xử lý đặt hàng 

 

- Tìm kiếm mã đặt hàng muốn thay đổi 

- Nhấn vào nút Chọn 
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- Thay đổi thông tin phiếu đặt hàng mà bạn muốn 

- Nếu bạn muốn thay đổi nội dung phiếu đặt hàng nhấn nút Lưu.  

- Nếu muốn tạo hóa đơn từ phiếu đặt hàng nhấn nút Tạo hóa đơn 

Chú ý: 

- Một phiếu đặt hàng có thể giao hàng nhiều lần. Với mỗi lần giao hàng, bạn sẽ Tạo một hóa đơn 

tương ứng. 

- 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. 

Hoàn thành phiếu đặt hàng 

Khi phiếu đặt hàng đã được tạo. Vì một lý do nào đó, bạn không thể giao đủ hàng giống như phiếu đặt 

hàng ban đầu của khách hàng nhưng bạn muốn kết thúc phiếu đặt hàng đó, Kiot Viet hỗ trợ tính năng 

Hoàn thành phiếu đặt hàng giúp bạn giải quyết tình huống này. 

- Để hoàn thành phiếu đặt hàng, bạn vào menu Giao dịch, chọn Đặt hàng 

 

- Tìm kiếm và chọn phiếu đặt hàng bạn muốn Hoàn thành. 

- Nhấn nút Hoàn thành 
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Khi đó phiếu đặt hàng sẽ chuyển sang trạng thái Hoàn thành. 

Tìm kiếm, sắp xếp danh sách phiếu đặt hàng 

Để xem danh sách tất cả các phiếu đặt hàng, cũng như thông tin về phiếu đặt hàng, bạn vào menu Giao 

dịch, chọn Đặt hàng. 

Hệ thống hiển thị ra danh sách các Phiếu đặt hàng ở tất cả các trạng thái. 
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Bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách phiếu đặt hàng theo yêu cầu của bạn. 

Tìm kiếm phiếu đặt hàng 

Kiot Viet cung cấp cho bạn rất tiêu chí để bạn có thể tìm kiếm phiếu đặt hàng một cách nhanh nhất 

- Tìm kiếm theo mã phiếu đặt hàng 

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã hàng 

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã khách hàng 

- Tìm kiếm theo ghi chú trên phiếu đặt hàng 

- Tìm kiếm theo người tạo phiếu đặt hàng 

- Tìm kiếm theo trạng thái phiếu  

- Tìm kiếm theo thời gian 

Sắp xếp danh sách phiếu đặt hàng 

- Trong danh sách phiếu đặt hàng, Kiot Viet hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã đặt hàng, 

Thời gian, Khách hàng, Tổng cộng, Trạng thái theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. 

- Để sắp xếp danh mục nhà cung cấp theo cột nào, bạn chỉ cần click vào tiêu đề của cột đó. 

Lưu ý: Kết hợp tính năng Xuất 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.  

Xem/in/xuất file phiếu đặt hàng 

Để xem/in/xuất file phiếu đặt hàng bạn vào menu Giao dịch, chọn Đặt hàng. 

Tìm kiếm và chọn phiếu đặt hàng cần xem/in hoặc xuất file, nhấn nút In hoặc Xuất file 
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Xem lịch sử thanh toán 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. Kiot Viet cho phép bạn xem lịch sử thanh toán đối với từng đơn đặt hàng. 

- Bạn vào menu Giao dịch, chọn đặt hàng  

- Tìm kiếm và chọn phiếu đặt hàng cần xem lịch sử thanh toán 

- Nhấn chọn vào tab Lịch sử thanh toán 
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Xem lịch sử hóa đơn của 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. Kiot Viet cho phép bạn xem lịch sử hóa đơn đối với từng đơn đặt hàng. 

- Bạn vào menu Giao dịch, chọn đặt hàng  

- Tìm kiếm và chọn phiếu đặt hàng cần xem lịch sử thanh toán 

- Nhấn chọn vào tab Lịch sử hóa đơn 

 

Đặt hàng ở chế độ offline 

Ngay cả khi bị ngắt kết nối mạng, bạn vẫn có thể tiếp tục việc bán 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. 

Bạn phải làm gì khi mạng bị mất? Bạn không phải làm gì cả. Bạn vẫn tiếp tục đặt hàng trong màn hình  

Bán hàng như khi có mạng vậy. Điểm khác biệt là các giao dịch đặt hàng chưa được đồng bộ lên dữ liệu 

trung tâm ngay lập tức như khi có mạng. 

Do đó, khi có mạng trở lại, bạn cần thực hiện thao tác Đồng bộ hóa các giao dịch offline. 

Đồng bộ hoá các giao dịch đặt hàng 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, bạn phải thực hiện thao tác Đồng bộ hóa để đẩy các giao dịch đặt hàng 

offline lên trung tâm dữ liệu. 

Để đồng bộ hóa các giao dịch đặt hàng offline, bạn vào màn hình Bán hàng, chọn nút Đồng bộ hóa dữ 

liệu ở góc phải trên cùng màn hình. 
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Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ sau: 

 

Chọn Loại phiếu là Đặt hàng 

Nhấn vào nút 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. 

Chú ý: Nếu bạn không muốn sau mỗi lần mất mạng, bạn phải làm thủ công công việc đồng bộ này, bạn 

hãy chọn vào ô Tự động đồng bộ. Hệ thống sẽ đồng bộ các giao dịch offline (bao gồm cả đặt hàng, hóa 

đơn, trả hàng) một cách tự động. 

Quản lý nợ khách hàng khi tạo đơn đặt hàng 

Bạn 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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2. Hóa đơn 

Tổng quan 

Như đã giới thiệu phần Đặt hàng, khách hàng có thể đặt hàng hoặc mua hàng ngay khi đến cửa hàng.  

Kiot Viet hỗ trợ việc tạo hóa đơn như sau: 

- Khi khách hàng đến mua hàng, cửa hàng giao hàng ngay. Khi đó bạn sẽ tạo hóa đơn cho mỗi giao 

dịch bán hàng này. 

- Khi khách hàng đến đặt hàng, việc giao hàng có thể diễn ra một hoặc nhiều lần. Với mỗi lần giao 

hàng, bạn sẽ tạo một hóa đơn tương ứng.  

Tạo hóa đơn bán hàng 

Giống như tính năng tạo phiếu Đặt hàng, khi tạo hóa đơn bán hàng Kiot Viet cũng hỗ trợ các tiện ích, 

tính năng tương tự . 

Tổng quan 

Để tạo hóa đơn, bạn vào màn hình Bán hàng.  

 

Chọn tab Hóa đơn 
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Thông thường, rất đơn giản khi muốn tạo hóa đơn, bạn chỉ cần tìm kiếm sản phẩm, tìm thông tin khách 

hàng, sau đó nhập tiền khách trả và nhấn nút Thanh toán 

Tuy nhiên, trong quá trình tạo hóa đơn, bạn cần thêm nhiều thao tác nữa để phục vụ tốt nhất và nhanh 

nhất cho việc bán hàng của bạn. 

Trên màn hình bán hàng, Kiot Viet hỗ trợ bạn tất cả các thao tác liên quan tới nghiệp vụ đặt hàng hoặc 

tạo hóa đơn một cách nhanh nhất.  

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, hệ thống sẽ 

tự động hiển thị những tên giống như bạn gõ để lựa chọn. 
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Khi khách hàng không có trong hệ thống, bạn cũng có thể thêm ngay trong màn hình Bán hàng bằng 

cách nhấn nút dấu + cạnh ô tìm kiếm khách hàng. 

Thay đổi số lượng sản phẩm 

- Bạn có thể thay đổi số lượng sản phẩm trong phiếu đặt hàng, hoặc giảm giá trên từng sản phẩm 

khi tạo phiếu đặt hàng. 

Thay đổi giá bán, giảm giá trên từng hàng hóa 

- Chọn vào nút Giá sản phẩm, hệ thống hiển thị cửa sổ sau: 

- Thay đổi giá bán trên từng sản phẩm:  nhập giá mới 

- Giảm giá trên từng sản phẩm: có hai cách giảm giá theo % giá bán (nhấn nút %) hoặc giảm giá 

tiền mặt trực tiếp (nhấn nút VND) 

- Khi nhấn chuột ra ngoài vị trí cửa sổ hiển thị, hệ thống sẽ tự điền giá trị vào ô Giá sản phẩm 

Chọn bảng giá khi tạo hóa đơn 

- Ngầm định hệ thống sẽ lấy giá bán mà bạn thiết lập trong danh mục hàng hóa (quy ước là Bảng 

giá chung) 

- Nếu cửa hàng có nhiều bảng giá khác nhau, khi bán hàng, bạn có thể thay đổi bảng giá 

 

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 hóa đơn 

- Thay đổi ngày tạo 

- Thêm thông tin Ghi chú 
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Tạo và in phiếu 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) 

- Cuối cùng, bạn nhập Tiền khách trả 

- Sau khi chọn khách hàng, màn hình bán hàng hiển thị hai lựa chọn: 

o Tiền thừa trả khách 

o Cộng vào TKKH (Tài khoản khách hàng): Tiền thừa không trả lại khách mà được ghi nhận 

thanh toán vào sổ nợ 

- Nhấn nút Thanh toán để hoàn tất 

- Sau khi tạo thành công, Hóa đơn sẽ có trạng thái là Đã giao hàng. 

Lưu ý: Bạn có thể bật/tắt chế độ in hóa đơn ngay sau khi tạo. 

 

Tìm kiếm, sắp xếp danh sách hóa đơn 

Để xem danh sách tất cả các hóa đơn, cũng như thông tin về từng hóa đơn, bạn vào menu Giao dịch, 

chọn Hóa đơn. 
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Hệ thống hiển thị ra danh sách các hóa đơn. 

Bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách hóa đơn theo yêu cầu của bạn. 

 

Tìm kiếm hóa đơn bán hàng 

Kiot Viet cung cấp cho bạn rất nhiều tiêu chí để bạn có thể tìm kiếm hóa đơn một cách nhanh nhất 

- Tìm kiếm theo mã phiếu đặt hàng 

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã hàng 

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã khách hàng 

- Tìm kiếm theo ghi chú trên hóa đơn 

- Tìm kiếm theo người tạo hóa đơn 
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- Tìm kiếm theo trạng thái hóa đơn (Đã giao hàng hoặc đã hủy) 

- Tìm kiếm theo thời gian 

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.  

Sắp xếp danh sách hóa đơn 

- Trong danh sách hóa đơn, Kiot Viet hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã hóa đơn, Thời 

gian, Khách hàng, Tổng cộng, Trạng thái theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. 

- Để sắp xếp danh sách hóa đơn theo cột nào, bạn chỉ cần click vào tiêu đề của cột đó. 

Xuất danh sách hóa đơn ra file Excel 

Để xuất danh sách hóa đơn ra file Excel, vào menu Giao dịch, chọn Hóa đơn, sau đó nhấn nút Xuất file 

 

Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách hóa đơn giống như danh sách hiển thị trên màn hình. 

Xem/in/xuất file hóa đơn 

- Để xem/in/xuất file hóa đơn bạn vào menu Giao dịch, chọn Hóa đơn. 

- Tìm kiếm và chọn phiếu hóa đơn cần xem/in hoặc xuất file, nhấn nút In hoặc Xuất file 
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Xem lịch sử thanh toán hóa đơn 

Một hóa đơn có thể được thanh toán nhiều lần nếu khách hàng đó ghi nợ. Kiot Viet cho phép bạn xem 

lịch sử thanh toán đối với từng hóa đơn như sau: 

- Bạn vào menu Giao dịch, chọn Hóa đơn 

- Tìm kiếm và chọn hóa đơn cần xem lịch sử thanh toán 

- Nhấn chọn vào tab Lịch sử thanh toán 
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Cập nhật thông tin hóa đơn 

Với hóa đơn ở trạng thái Đã giao hàng, 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 hóa đơn, thời gian tạo hóa đơn, ghi chú.  

- Để thay đổi những thông tin đó, bạn 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, nhấn nút Lưu. 

 

 

Hủy hóa đơn 

Để hủy hóa đơn ở trạng thái Đã giao hàng bạn làm như sau: 

- Bạn vào menu Giao dịch, chọn Hóa đơn 

- Tìm kiếm và chọn hóa đơn muốn hủy 

- Nhấn nút Hủy bỏ 

- Hệ thống hiển thị câu hỏi: “Bạn có chắc chắn muốn hủy hóa đơn không”, nhấn chọn Đồng ý 

- Sau khi hủy thành công, hóa đơn sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy 
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Tạo hóa đơn ở chế độ offline 

Ngay cả khi bị ngắt kết nối mạng, bạn vẫn có thể tiếp tục việc bán hàng cũng như tạo hóa đơn. 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. 

Bạn phải làm gì khi mạng bị mất? Bạn không phải làm gì cả. Bạn vẫn tiếp tục tạo hóa đơn trong màn hình  

Bán hàng như khi có mạng vậy. Điểm khác biệt là các hóa đơn chưa được đồng bộ lên dữ liệu trung tâm 

ngay lập tức như khi có mạng. 

Do đó, khi có mạng trở lại, bạn cần thực hiện thao tác Đồng bộ hóa các giao dịch offline. 

Đồng bộ hoá các giao dịch đặt hàng offline 

Khi mạng internet bị ngắt kết nối, việc tạo hóa đơn sẽ được tiến hành ở chế độ offline.  

Khi có mạng internet trở lại, bạn phải thực hiện thao tác Đồng bộ hóa để đẩy các hóa đơn offline lên dữ 

liệu trung tâm. 

Để đồng bộ hóa các giao dịch đặt hàng offline, bạn vào màn hình Bán hàng, chọn nút Đồng bộ hóa dữ 

liệu ở góc phải trên cùng màn hình. 

 

Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ sau: 
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Chọn Loại phiếu là Hóa đơn 

Nhấn vào nút 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. 

Chú ý: Nếu bạn không muốn sau mỗi lần mất mạng, bạn phải làm thủ công công việc đồng bộ này, bạn 

hãy chọn vào ô Tự động đồng bộ. Hệ thống sẽ đồng bộ các giao dịch offline (bao gồm cả đặt hàng, hóa 

đơn, trả hàng) một cách tự động. 

Quản lý nợ khách hàng khi tạo hoá đơn 

Bạn vào màn hình bán hàng, tạo hoá đơn, tìm kiếm thông tin khách hàng, sau đó nhập số tiền khách trả,   

hệ thống sẽ tự cộng  nợ khách hàng vào phần tài khoản khách hàng. 
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3. Trả hàng bán 

Tổng quan 

Cùng với sự hỗ trợ tối đa trong việc bán hàng hay đặt hàng, Kiot Viet cũng hỗ trợ bạn thực hiện các giao 

dịch trả hàng nhanh, hiệu quả nhưng vẫn rất linh động trong nhiều trường hợp.  

Đó là làm thế nào để xác định hàng trả đó có trong hóa đơn mua hàng hay không? Nếu có thì phải tìm 

cách để hệ thống nhận số lượng hàng trả một cách nhanh nhất.  

Ngoài ra, với nhiều cửa hàng nhất là những cửa hàng bán sỉ, một số khách hàng thân thiết, có độ tin cậy 

cao khi mang hàng đến trả, cửa hàng nhận luôn mà không cần kiểm tra xem hàng đó thuộc hóa đơn nào.  

Dựa trên thực tế đó, Kiot Viet hỗ trợ hai cách trả hàng khác nhau: 
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- Trả hàng theo hóa đơn 

- Trả hàng nhanh (không theo hóa đơn) 

Việc trả hàng, về thực chất được hiểu như nhập hàng vào kho, với giá nhập chính là giá tiền để trả lại 

cho khách.  

Tạo phiếu trả hàng 

Trả hàng theo hóa đơn 

- Để trả hàng theo hóa đơn, bạn vào màn hình Bán hàng 

 

- Chọn nút Thao tác nhanh, sau đó nhấn vào nút Nhập hàng trả. 

 

Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 
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- Tìm kiếm mã hóa đơn bạn muốn trả hàng (Kiot Viet hỗ trợ nhiều tiêu chí khác để tìm kiếm như 

mã hóa đơn, thông tin khách hàng, thời gian bán hàng. 

- Chọn hóa đơn muốn trả hàng, nhấn nút 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 

 

Nếu trả hàng bán thành công, hệ thống sẽ tạo ra một giao dịch trả hàng bán có trạng thái là Đã trả 

Trả hàng nhanh (không theo hóa đơn) 

Để trả hàng nhanh không theo hóa đơn, bạn làm như sau: 

Cách 1:  

Vào màn hình Bán hàng, chọn nút Thao tác nhanh, sau đó nhấn vào nút Nhập hàng trả. 
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Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau: 

Chọn nút Trả hàng nhanh. 

 

Cách 2: 

Vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng, nhấn vào nút + 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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Trong tính năng trả hàng nhanh, bạn không cần phải chọn hóa đơn bán hàng. Bạn chỉ cần 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. 

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 phiếu trả hàng theo yêu cầu của bạn. 
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Tìm kiếm phiếu trả hàng 

Kiot Viet cung cấp cho bạn rất tiêu chí để bạn có thể tìm kiếm phiếu trả hàng một cách nhanh nhất 

- Tìm kiếm theo mã phiếu trả 

- Tìm kiếm theo mã hóa đơn 

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã hàng hóa 

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã khách hàng 

- Tìm kiếm theo ghi chú 

- Tìm kiếm theo người tạo 

- Tìm kiếm theo trạng thái phiếu trả hàng (Đã trả, Đã hủy) 

- Tìm kiếm theo thời gian tạo phiếu trả hàng 

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.  

Sắp xếp danh sách phiếu trả hàng 

- Trong màn hình danh sách phiếu trả hàng, Kiot Viet 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. 

- Để sắp xếp danh sách phiếu trả hàng theo cột nào, bạn chỉ cần click vào tiêu đề của cột đó. 

Xuất danh sách phiếu trả hàng ra file Excel 

Để xuất danh sách phiếu trả hàng ra file Excel, vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng, sau đó nhấn nút 

Xuất file 

 

Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu trả hàng giống như danh sách hiển thị trên màn hình 
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Xem/in/xuất file phiếu trả hàng 

Để xem/in/xuất ra file excel phiếu trả hàng, bạn vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng. 

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu trả hàng. 

Chọn phiếu trả hàng cần xem/in hoặc xuất file 

 

Cập nhật 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 tạo, ghi chú.  

- Để thay đổi những thông tin đó, bạn vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng muốn thay đổi thông tin 

- Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút Lưu. 
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Hủy phiếu trả hàng 

Để hủy phiếu trả hàng ở trạng thái Đã trả bạn làm như sau: 

- Bạn vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng muốn hủy 

- Nhấn nút Hủy bỏ 

- Hệ thống hiển thị câu hỏi: Bạn chắc chắn muốn hủy giao dịch này?, nhấn chọn Đồng ý 

- 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. 
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Trả hàng ở chế độ 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. 

Bạn phải làm gì khi mạng bị mất? Bạn không phải làm gì cả. Bạn vẫn tiếp tục tạo trả hàng trong màn hình  

Bán hàng như khi có mạng vậy. Điểm khác biệt là các phiếu trả hàng chưa được đồng bộ lên dữ liệu 

trung tâm ngay lập tức như khi có mạng. 

Do đó, khi có mạng trở lại, bạn cần thực hiện thao tác Đồng bộ hóa các giao dịch offline. 

Đồng bộ hóa các giao dịch offline 

Khi mạng internet bị ngắt kết nối, việc trả hàng sẽ được tiến hành ở chế độ offline.  

Khi có mạng internet trở lại, bạn phải thực hiện thao tác Đồng bộ hóa để đẩy các hóa đơn offline lên dữ 

liệu trung tâm. 

Để đồng bộ hóa các giao dịch offline nói chung cũng như các giao dịch trả hàng nói riêng, bạn vào màn 

hình Bán hàng, chọn nút Đồng bộ hóa dữ liệu ở góc phải trên cùng màn hình. 
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Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ sau: 

 

Chọn Loại phiếu là Trả hàng 

Nhấn vào nút 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. 

Chú ý: Nếu bạn không muốn sau mỗi lần mất mạng, bạn phải làm thủ công công việc đồng bộ này, bạn 

hãy chọn vào ô Tự động đồng bộ. Hệ thống sẽ đồng bộ các giao dịch offline (bao gồm cả đặt hàng, hóa 

đơn, trả hàng) một cách tự động 

4. Nhập hàng 

Tổng quan về nhập hàng 

Khi có một lô hàng mới nhập về, việc bạn tiến hành nhập hàng nhanh chóng sẽ giúp cho việc bán hàng 

cũng như tìm kiếm thông tin hàng hóa của người bán hàng sẽ thuận tiện và chính xác hơn, vì khi đó số 

lượng và giá thành của hàng bán ra là đúng với tình hình thực tế.  

Tương tự như bán hàng, Kiot Viet luôn tìm cách hỗ trợ việc nhập hàng một cách nhanh, hiệu quả và đơn 

giản nhất cho cửa hàng.  

Tạo phiếu nhập hàng 

Để tạo mới phiếu nhập hàng từ màn hình, bạn vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng. 
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Nhấn vào nút + Nhập hàng 

 

Hệ thống hiển thị cửa sổ như sau: 

 

Bạn nhập các thông tin: 
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- Chọn nhà cung cấp. Kiot Viet hỗ trợ bạn tìm Nhà cung cấp theo tên hoặc số điện thoại. Bạn có 

thể thêm mới Nhà cung cấp nếu nhà cung cấp đó chưa có trong hệ thống bằng cách nhấn dấu + 

phía bên cạnh ô tìm kiếm nhà cung cấp. 

- Thêm hàng hóa vào phiếu nhập hàng. Có hai cách thêm hàng hóa: 

o Tìm kiếm theo mã hàng, tên hàng ngay trên màn hình Nhập hàng. Thay đổi số lượng, 

giá nhập cho hàng hóa. Hệ thống ngầm định giá nhập là giá nhập gần nhất của sản phẩm 

đó. 

o Import danh sách hàng hóa từ file Excel. Bạn nhấn nút Import, tải về file mẫu, sau đó 

nhập danh sách mã hàng, số lượng, giá nhập. Sau khi thực hiện thành công, danh sách 

hàng hóa trong file sẽ được hiển thị trên màn hình Nhập hàng để bạn tiếp tục thực hiện. 

- Thay đổi hoặc thêm một số thông tin khác nếu cần thiết như: 

o Hình thức thanh toán, Người tạo, Ngày tạo trong tab Mở rộng. 

o Ghi chú 

- Nhập Giảm giá trên toàn phiếu nhập nếu có 

- Nhập Tiền trả nhà cung cấp 

- Nhấn nút Hoàn thành. Hệ thống sẽ lưu lại Phiếu nhập hàng bạn vừa tạo với trạng thái “Đã nhập 

hàng”. Hệ thống sẽ ngay lập tức cập nhật số lượng, giá nhập lần cuối, giá vốn của những hàng 

hóa có trong phiếu nhập đó. 

- Lưu ý: nếu bạn muốn tiếp tục sửa các thông tin liên quan tới hàng hóa, hãy nhấn nút Lưu tạm. 

Khi đó, hệ thống chưa cập nhật số lượng, giá vốn của hàng hóa có trong phiếu nhập. Trạng thái 

của phiếu nhập sẽ là Phiếu tạm 

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, bạn vào 

menu Giao dịch, chọn Nhập hàng. 

Hệ thống hiển thị ra danh sách các phiếu nhập hàng. 

Bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách phiếu nhập hàng theo yêu cầu của bạn. 
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Tìm kiếm phiếu nhập hàng 

Kiot Viet cung cấp cho bạn rất tiêu chí để bạn có thể tìm kiếm phiếu nhập hàng một cách nhanh nhất 

- Tìm kiếm theo mã phiếu nhập 

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã hàng hóa 

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã nhà cung cấp 

- Tìm kiếm theo ghi chú 

- Tìm kiếm theo người tạo 

- Tìm kiếm theo trạng thái phiếu nhập hàng (Phiếu tạm, Đã nhập hàng, Đã hủy) 

- Tìm kiếm theo thời gian tạo phiếu nhập hàng 

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.  

Sắp xếp danh sách phiếu nhập hàng 

- Trong màn hình danh sách phiếu nhập hàng, Kiot Viet 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. 

- Để sắp xếp danh sách phiếu nhập hàng theo cột nào, bạn chỉ cần click vào tiêu đề của cột đó. 

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 nhấn nút 

Xuất file 
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Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu nhập hàng giống như danh sách hiển thị trên màn 

hình 

Xem/in/xuất file từng phiếu nhập hàng 

- Để xem/in/xuất ra file excel phiếu nhập hàng, bạn 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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Thay đổi nội dung phiếu nhập hàng 

Để thay đổi nội dung (danh sách hàng nhập, số lượng, giá nhập…) của phiếu nhập hàng đang ở trạng thái 

Phiếu tạm, bạn làm như sau: 

- Vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu nhập hàng (Phiếu tạm) muốn thay đổi nội dung 

- Nhấn vào nút Mở phiếu 
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- Sau khi thay đổi nội dung, nhấn nút Lưu tạm nếu muốn tiếp tục sửa thông tin (Phiếu nhập hàng 

vẫn ở trạng thái Phiếu tạm), hoặc nhấn nút Hoàn thành nếu đã xác nhận việc nhập hàng (Phiếu 

nhập hàng ở trạng thái Hoàn thành) 
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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. Kiot Viet 

cho phép bạn xem lịch sử thanh toán đối với từng phiếu nhập hàng như sau: 

- Bạn vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng 

- Tìm kiếm và chọn hóa đơn cần xem lịch sử thanh toán 

- Nhấn chọn vào tab Lịch sử thanh toán 
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Sửa thông tin chung phiếu nhập hàng 

Để thay đổi những thông tin liên quan tới: Người tạo phiếu nhập hàng, thời gian tạo, ghi chú cho các 

phiếu nhập hàng ở trạng thái Đã nhập hàng hoặc Phiếu tạm bạn làm như sau: 

- Vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng muốn thay đổi thông tin 

- Hệ thống hiển thị ra cửa sổ sau: 

 

- Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút Lưu. 

Hủy phiếu nhập hàng 

Để hủy phiếu nhập hàng ở trạng thái Đã trả bạn làm như sau: 

- Bạn vào menu Giao dịch, chọn Nhập hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu nhập hàng muốn hủy 

- Nhấn nút Hủy bỏ 
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- Hệ thống hiển thị câu hỏi: Bạn chắc chắn muốn hủy giao dịch này, nhấn chọn Đồng ý 

- Sau khi hủy thành công, phiếu nhập hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy 

Bạn không thể thay đổi được bất cứ thông tin gì với phiếu nhập hàng ở trạng thái Đã hủy 

In mã vạch 

Hệ thống cho phép in mã vạch cho danh sách hàng hóa của phiếu nhập hàng 

Số lượng tem mã vạch được in tương ứng với số lượng hàng hóa của phiếu nhập. 

- Để in mã vạch cho từng phiếu nhập hàng trên menu chính bạn vào Giao dịch, chọn Nhập hàng. 

- Tìm phiếu nhập hàng bạn muốn in mã vạch nhấn nút In mã vạch 
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- Chọn khổ giấy muốn in 
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- Lưu file mã vạch xuống máy tính để in 

5. Trả hàng nhập 

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…), bạn muốn trả 

lại hàng cho nhà cung cấp. Kiot Viet ghi nhận việc trả hàng nhập, đồng thời hệ thống giảm số lượng tồn 

kho của hàng hóa tương ứng với trong phiếu trả hàng nhập 

- Để tạo phiếu trả hàng nhập trên menu chính bạn vào Giao dịch, chọn Trả hàng nhập.  

 

- Sau đó nhấn vào nút + Trả hàng nhập 

 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình tạo phiếu trả hàng nhập như sau: 
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- Tìm sản phẩm muốn trả lại nhà cung cấp, nhập số lượng, giá trả lại cho sản phẩm đó 

- Nhập thông tin về nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp đó chưa có trong hệ thống, nhấn vào nút dấu 

+ bên cạnh để thêm 

- Nhập Tiền nhà cung cấp trả nếu như khác với Tổng tiền hàng. 

- Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi một số thông tin như: Người tạo, thời gian tạo, phương thức 

thanh toán, chọn tab Mở rộng để thay đổi. 

- Chọn nút Trả hàng nhập để tạo phiếu trả hàng nhập. 

- Nếu thành công, hệ thống sẽ giảm số lượng tồn kho trong hệ thống của hàng hóa có trong phiếu 

trả hàng nhập 

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, bạn 

vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng nhập. 

Hệ thống hiển thị ra danh sách các phiếu trả hàng nhập. 

Bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách phiếu trả hàng theo yêu cầu của bạn. 
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Tìm kiếm phiếu trả hàng nhập 

Kiot Viet cung cấp cho bạn rất tiêu chí để bạn có thể tìm kiếm phiếu trả hàng một cách nhanh nhất 

- Tìm kiếm theo mã phiếu trả hàng nhập 

- Tìm kiếm theo mã hóa đơn 

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã hàng hóa 

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã nhập hàng 

- Tìm kiếm theo ghi chú 

- Tìm kiếm theo người tạo 

- Tìm kiếm theo trạng thái phiếu trả hàng (Đã trả, Đã hủy) 

- Tìm kiếm theo thời gian tạo phiếu trả hàng nhập 

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.  

Sắp xếp danh sách phiếu trả hàng nhập 

- Trong màn hình danh sách phiếu trả hàng nhập, Kiot Viet 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. 

- Để sắp xếp danh sách phiếu trả hàng nhập theo cột nào, bạn chỉ cần click vào tiêu đề của cột đó. 

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 

nhấn nút Xuất file 
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Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu trả hàng nhập giống như danh sách hiển thị trên 

màn hình 

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 

 

Cập nhật thông tin phiếu trả hàng nhập 

Với phiếu trả hàng nhập 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 nhập, thời gian tạo, ghi 

chú.  

- 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 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 
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- Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút Cập nhật. 

Hủy phiếu trả hàng nhập 

Để hủy phiếu trả hàng nhập ở trạng thái Đã trả bạn làm như sau: 

- Bạn vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng nhập  

- Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng muốn hủy 

- Nhấn nút Hủy bỏ 
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- Hệ thống hiển thị câu hỏi: Bạn chắc chắn muốn hủy giao dịch này?, nhấn chọn Đồng ý 

- Sau khi hủy thành công, phiếu trả hàng nhập sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy, số lượng tồn kho 

của hàng hóa trong phiếu trả hàng nhập bị hủy sẽ được cộng lại vào hệ thống. 

6. Chuyển hàng 

Tổng quan 

Với những cửa hàng có nhiều chi nhánh (chuỗi cửa hàng), việc chuyển hàng giữa các chi nhánh là việc 

phổ biến để đảm bảo hiệu quả công việc bán hàng cũng như xử lý hàng tồn kho.  

Kiot Viet hỗ trợ việc chuyển hàng như sau: 

- Chi nhánh chuyển: Tạo phiếu chuyển hàng tới chi nhánh nhận.  

- Chi nhánh nhận: Xác nhận đã nhận hàng, khi đó hệ thống mới cập nhật lại số lượng hàng hóa 

của cả chi nhánh chuyển và chi nhánh nhận. 

Tạo phiếu chuyển hàng 

- Để tạo phiếu chuyển hàng, trên thanh menu chính bạn vào Giao dịch, chọn Chuyển hàng 
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- Sau đó nhấn nút + Chuyển hàng. 

 

- Hệ thống hiển thị màn hình sau 

 

- Hệ thống quy ước chi nhánh chuyển là chi nhánh hiện tại bạn đang truy cập 

- Chọn chi nhánh nhận hàng 

- Tìm kiếm và thêm hàng hóa muốn chuyển vào phiếu chuyển hàng. Hệ thống sẽ tự động đưa ra 

các thông số về tồn kho của chi nhánh gửi và chi nhánh nhận ứng với từng mặt hàng. Dựa vào 

đó, người sử dụng có căn cứ để quyết định số lượng chuyển cho hợp lý. 

- Thay đổi hoặc thêm một số thông tin khác nếu cần thiết như: 

o Hình thức thanh toán, Người tạo, Ngày tạo trong tab Mở rộng. 

o Ghi chú 

- Nhấn nút Hoàn thành. Hệ thống sẽ lưu lại Phiếu chuyển hàng bạn vừa tạo với trạng thái Đang 

chuyển hàng. Hệ thống sẽ chốt lại danh sách hàng hóa trong phiếu chuyển hàng, nhưng chưa 

làm thay đổi số lượng hàng hóa của cả chi nhánh nhận lẫn chi nhánh gửi.  

- Ở chi nhánh nhận, khi nhận được hàng bạn cần phải chuyển phiếu chuyển hàng thành trạng thái 

Đã nhận hàng để hệ thống cập nhật số lượng hàng hóa. 
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- Lưu ý: nếu bạn muốn tiếp tục sửa các thông tin liên quan tới hàng hóa, hãy nhấn nút Lưu tạm. 

Khi đó, trạng thái của phiếu chuyển hàng sẽ là Phiếu tạm. 

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, bạn 

vào menu Giao dịch, chọn Chuyển hàng. 

Hệ thống hiển thị ra danh sách các phiếu Chuyển hàng. 

Bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách phiếu chuyển hàng theo yêu cầu của bạn. 

 

Tìm kiếm phiếu chuyển hàng 

Kiot Viet cung cấp cho bạn rất tiêu chí để bạn có thể tìm kiếm phiếu chuyển hàng một cách nhanh nhất 

- Tìm kiếm theo mã phiếu chuyển 

- Tìm kiếm theo tên loại phiếu (Chuyển đi, chuyển tới) 

- Tìm kiếm theo trạng thái (Phiếu tạm, Đang chuyển, Đã nhận) 

- Tìm kiếm theo thời gian tạo phiếu chuyển 

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.  

Sắp xếp danh sách phiếu chuyển hàng 
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- Trong màn hình danh sách phiếu chuyển hàng, Kiot Viet hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: 

Mã chuyển hàng, Từ chi nhánh, Tới chi nhánh, Ngày chuyển, Trạng thái theo thứ tự tăng dần 

hoặc giảm dần. 

- Để sắp xếp danh sách phiếu chuyển hàng theo cột nào, bạn chỉ cần click vào tiêu đề của cột đó. 

Xuất danh sách phiếu chuyển hàng ra file excel 

Để xuất danh sách phiếu chuyển hàng ra file Excel, vào menu Giao dịch, chọn Chuyển hàng, sau đó nhấn 

nút Xuất file 

 

Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu chuyển hàng giống như danh sách hiển thị trên màn 

hình 

Xuất file từng phiếu chuyển hàng 

- Để xuất ra file excel phiếu trả hàng nhập, bạn vào menu Giao dịch, chọn Chuyển hàng 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu chuyển hàng 

- Chọn phiếu chuyển hàng cần xuất file 
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Cập nhật thông tin phiếu chuyển hàng 

Để thay đổi những thông tin chung như Người tạo, Thời gian tạo, Ghi chú của phiếu chuyển hàng ở 

trạng thái Đang chuyển hàng hoặc Đã nhận hàng, bạn làm như sau:  

- Vào menu Giao dịch, chọn Chuyển hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu Chuyển hàng muốn thay đổi thông tin 

- Hệ thống hiển thị ra cửa sổ sau: 
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- Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút Lưu. 

Hủy phiếu chuyển hàng 

Để hủy phiếu chuyển hàng bạn làm như sau: 

- Trên thanh menu chính vào Giao dịch, chọn Chuyển hàng 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu chuyển hàng 

- Tìm kiếm và chọn phiếu chuyển hàng muốn Hủy 
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- Nhấn nút Hủy bỏ. Hệ thống sẽ hỏi bạn: Bạn có chắc chắn muốn xóa phiếu chuyển này không? 

Nhấn nút Đồng ý. 

Nhận hàng 

Sau khi chi nhánh chuyển lập phiếu chuyển hàng. Để hoàn tất, chi nhánh nhận phải xác nhận mình đã 

nhận được hàng hay chưa? Số lượng nhận có giống với số lượng gửi hay không? 

Để chi nhánh nhận xác nhận việc nhận hàng, tại chi nhánh nhận bạn làm như sau: 

- Trên thanh menu chính vào 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 
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- Nhấn vào Mở phiếu. Hệ thống hiển thị ra cửa sổ sau: 

 

- Cập nhật lại số lượng nhận nếu không khớp với số lượng gửi 

- Thêm thông tin ghi chú, ngày nhận nếu cần thiết 

- Nhấn nút Nhận hàng 

7. Kiểm kho 

Tổng quan về kiểm kho 

Thông thường, cứ đến kỳ bạn tiến hành kiểm kho để muốn biết tồn kho thực tế của hàng hóa. 
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Tính năng Kiểm kho giúp bạn thống kê tồn kho thực tế của hàng hóa, so sánh với số liệu tồn kho trong 

hệ thống. Dựa vào đó, bạn có thể quyết định thay đổi hoặc giữ nguyên số liệu tồn kho trong hệ thống. 

Để quá trình kiểm kho được tiến hành nhanh và hiệu quả, cùng với việc đơn giản hóa quy trình kiểm 

kho, Kiot Viet còn chú ý hỗ trợ các bạn từng thao tác nhỏ nhưng lại rất quan trọng. 

Tạo phiếu kiểm kho 

- Để tạo phiếu kiểm kho, trên thanh menu chính bạn vào Hàng hóa, chọn Kiểm kho 

 

- Sau đó nhấn chọn nút + Kiểm kho, hệ thống hiển thị cửa sổ sau: 

 

- Thêm hàng hóa, nhập trực tiếp số lượng tồn thực tế của hàng hóa đó.  

o Bạn có thể sử dụng máy quét mã vạch hỗ trợ công việc kiểm kho của mình. Mỗi lần bạn 

quét hàng hóa, số lượng tồn kho thực tế sẽ tăng lên 1 đồng thời tên hàng hóa đó sẽ 

được đưa lên dòng đầu tiên cho tiện theo dõi. 

o Bạn có thể chọn theo nhóm hàng để đưa vào phiếu kiểm kho 

- Nhập thêm hoặc thay đổi một số thông tin khác nếu cần thiết như: Người tạo, thời gian tạo, ghi 

chú 
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- Nhấn nút Hoàn thành để tạo phiếu kiểm kho. Nếu thành công, số lượng tồn kho của hàng hóa 

trong hệ thống sẽ được cập nhật bằng con số trong cột Kiểm kê thực tế. Khi đó phiếu kiểm kho 

có trạng thái là Đã cân bằng kho. 

- Chú ý: Nếu quá trình Kiểm kho của bạn chưa kết thúc, bạn muốn lưu lại để tiếp tục Kiểm kho 

sau. Khi đó bạn nhấn nút Lưu tạm. Khi đó phiếu kiểm kho có trạng thái là Phiếu tạm. 

Thay đổi nội dung phiếu kiểm kho 

Với những phiếu kiểm kho có trạng thái là Phiếu tạm, bạn có thể tiếp tục kiểm kho bằng cách: 

- Trên thanh menu chính vào Hàng hóa chọn Kiểm kho. 

- Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách phiếu kiểm kho. 

 

- Tìm kiếm và chọn phiếu kiểm kho muốn tiếp tục kiểm kho hoặc thay đổi thông tin 

- Nhấn nút Cập nhật 
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- Hệ thống hiển thị ra màn hình Kiểm kho để bạn tiếp tục thao tác Kiểm kho. 
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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, bạn 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 phiếu kiểm kho theo yêu cầu của bạn. 

 

Tìm kiếm phiếu kiểm kho 

Kiot Viet cung cấp cho bạn rất tiêu chí để bạn có thể tìm kiếm phiếu kiểm kho một cách nhanh nhất 

- Tìm kiếm theo mã phiếu kiểm kho 

- Tìm kiếm theo trạng thái (Phiếu tạm, Đã cân bằng kho) 

- Tìm kiếm theo thời gian tạo phiếu chuyển 

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.  

Sắp xếp danh sách phiếu kiểm kho 

- Trong màn hình danh sách phiếu chuyển hàng, Kiot Viet 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. 

- Để sắp xếp danh sách phiếu kiểm kho theo cột nào, bạn chỉ cần click vào tiêu đề của cột đó. 

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, sau đó nhấn nút 

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 

- Để xuất ra file excel phiếu kiểm kho, bạn vào menu Hàng hóa, chọn Kiểm kho. 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu kiểm kho  

- Tìm kiếm và chọn phiếu kiểm kho cần xuất file, sau đó nhấn vào nút Xuất file 
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Xóa phiếu kiểm kho 

Bạn chỉ xóa được phiếu kiểm kho khi phiếu có trạng thái Phiếu tạm. Bạn không thể xóa được phiếu kiểm 

kho nếu phiếu kiểm kho ở trạng thái Đã cân bằng. 

Để xóa phiếu kiểm kho bạn làm như sau: 

- Trên thanh menu chính vào Hàng hóa, chọn Kiểm kho 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu Kiểm kho 

- Tìm kiếm và chọn phiếu Kiểm kho muốn Xóa 
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- Nhấn nút Xóa. Hệ thống sẽ hỏi bạn: Bạn có chắc chắn muốn xóa phiếu kiểm kho này không? 

Nhấn nút Đồng ý. 

IV. Sổ quỹ và báo cáo tài chính 

1. Sổ quỹ 

Tính năng quản lý sổ quỹ giúp khách hàng quản lý các khoản thu chi tự động xuất phát từ các giao dịch 

như bán hàng, nhập hàng, đổi trả hảng… hoặc thu chi do người dùng tự lập để phục vụ các khoản thu 

nhập thêm, chi phí vận hành của cửa hàng... 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. 

Tính năng sổ quỹ bao gồm : Sổ quỹ tiền mặt và Sổ quỹ ngân hàng, sẽ cho khách hàng theo dõi chi 

tiết Tổng thu, tổng chi và tồn quỹ tương ứng. 

- Tại tab công cụ của Ki-ốt Việt, chọn Sổ quỹ: 



115 
 

 

- Màn hình của hệ thống sẽ hiển thị ra như sau: 

 

- Nếu bạn muốn xem sổ quỹ ngân hàng thì lựa chọn tab ngân hàng, màn hình hệ thống sẽ hiển thị: 
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2. Báo cáo tài chính 
Báo cáo tài chính được tổng hợp từ 2 nguồn: các giao dịch diễn ra trên hệ thống và các hoạt động thu 

chi do người dùng tự định nghĩa trong phần quản lý sổ quỹ. 

Có 2 kiểu hiển thị báo cáo: theo biểu đồ và theo báo cáo chi tiết. 

Để xem Báo cáo tài chính trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Tài chính 

 

 

Chọn kiểu hiển thị biểu đồ, hệ thống sẽ hiển thị ra báo cáo tài chính như sau: 
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Còn nếu bạn chọn xem báo cáo tài chính theo kiểu hiển thị báo cáo thì hệ thống sẽ hiển thị như sau: 
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V. Quản lý chuỗi cửa hàng hiệu quả 

Tổng quan  
Dù bạn quản lý một cửa hàng hay là một chuỗi cửa hàng, với Kiot Viet bạn được hỗ trợ việc thêm cửa 

hàng (chi nhánh) rất thuận tiện và linh hoạt.  

Khi bạn thêm mới một chi nhánh, những thông tin về hàng hóa và khách hàng đều được quản lý thông 

suốt trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, với tính năng cài đặt giá, bạn có thể thiết lập giá khác nhau cho 

các chi nhánh 

Tuy dùng chung dữ liệu hàng hóa và khách hàng, nhưng những thông tin liên quan tới kinh doanh vẫn 

đảm bảo tính bảo mật giữa các chi nhánh. Nhân viên có quyền với chi nhánh nào mới nhìn thấy dữ liệu 

của chi nhánh đó. 

Trong phân quyền, admin có thể cấp cho nhân viên các quyền khác nhau ở các chi nhánh khác nhau.  
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Khi đăng nhập vào hệ thống, nhân viên đều có thể tìm kiếm dữ liệu trên một hoặc nhiều chi nhánh mà 

mình có quyền cùng lúc trên một màn hình. 

 

Hệ thống báo cáo riêng rẽ cho từng chi nhánh cũng như đều có báo cáo tổng hợp chung trên toàn hệ 

thống để admin có những nhận định tình hình kinh doanh tổng quan cũng như cụ thể. 
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Tóm lại, với Kiot Viet bạn có thể mở thêm chi nhánh dễ dàng, không giới hạn, đồng thời số liệu cũng rõ 

ràng, chi tiết và bảo mật cho từng chi nhánh. 

Thêm chi nhánh nhanh chóng 
- Nhấn vào Thiết lập, chọn Quản lý chi nhánh 

 

- Sau đó nhấn nút + Chi nhánh 

 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình như sau: 
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- Nhập thông tin bắt buộc như: Tên chi nhánh 

- Nhập các thông tin không bắt buộc nếu có như: Điện thoại, Email, Địa chỉ 

- Nhấn nút Lưu  

Tìm kiếm thông tin  
- Trong các màn hình tìm kiếm, nếu nhân viên nào chỉ có quyền trên một chi nhánh, họ sẽ chỉ nhìn 

thấy dữ liệu trong phạm vi cho phép trên chi nhánh đó mà thôi. 
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- Nếu nhân viên có quyền trên hai hoặc nhiều chi nhánh khác nhau, khi tìm kiếm có thể tìm trên 

nhiều chi nhánh khác nhau mà không cần phải chuyển chi nhánh để tìm kiếm 
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Báo cáo 
- Trong các báo cáo, bạn có thể xem báo cáo riêng rẽ theo từng chi nhánh cũng như trên tất cả 

các chi nhánh tùy vào quyền truy cập của bạn. 

VI. Thiết lập linh hoạt 

Thiết lập tính năng 

Tổng quan  

Tiêu chí của hệ thống Kiot Viet là hướng người dùng, đơn giản mà hiệu quả. Chúng tôi sẽ giấu đi những 

chức năng mà có thể bạn không dùng tới để màn hình bạn nhìn thấy là đơn giản nhất. Tuy nhiên với 

những cửa hàng đòi hỏi nhiều việc quản lý phức tạp hoặc khi cách quản lý cửa hàng của bạn thay đổi, 

bạn chỉ việc thay đổi lại các tùy chọn để đáp ứng nhu cầu quản lý của bạn. 

Do đó, chúng tôi sẽ liệt kê ra một số các tùy chọn để bạn thiết lập cấu hình khi hệ thống bắt đầu hoạt 

động. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi lại các tùy chọn này bất cứ lúc nào để đáp ứng công việc của bạn. 

Để vào tính năng Quản lý cấu hình, bạn làm như sau: 

- Di chuột vào chữ Thiết lập trên màn hình 

- Chọn Thiết lập cửa hàng 
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- Bạn chọn thiết lập tính năng, hệ thống sẽ hiển thị những cài đặt để bạn lựa chọn: 

 

Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn sẽ đặt các thiết lập ban đầu cho hợp lý. Sau đây là giải thích cụ thể nội 

dung của từng mục trong phần quản lý cấu hình. 
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Nhiều phương thức thanh toán 

- Chọn “Nhiều phương thức thanh toán”: Hệ thống sẽ hỗ trợ các phương thức thanh toán sau: 

Tiền mặt, Thẻ, Chuyển khoản trong các giao dịch liên quan tới mua, bán như: Đặt hàng/Bán 

hàng/Nhập hàng/Trả hàng bán/Trả hàng nhập. 

- Không chọn “Nhiều phương thức thanh toán”: Hệ thống hỗ trợ một phương thức thanh toán 

duy nhất là Tiền mặt. 

Cho phép bán hàng khi hết tồn kho 

- Chọn “Cho phép bán hàng khi hết tồn kho”: Khi hết tồn kho vẫn cho phép bán 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 “Cho phép bán hàng khi hết tồn kho”: Không cho phép ghi nhận giá trị tồn kho âm 

Cho phép đặt hàng 

- Chọn “Cho phép đặt hàng”: Hệ thống hỗ trợ việc đặt 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 

Chụp hình 

- Không chọn “Cho phép đặt hàng”: Hệ thống không hỗ trợ việc đặt hàng mà bán hàng trực tiếp 

luôn cho khách hàng. Bạn nên không chọn “Cho phép đặt hàng” để đơn giản quy trình bán hàng 

nếu như nó không thực sự cần thiết.  

Cho phép đổi giá bán 

- Chọn “Cho phép thay đổi giá bán”: Trên màn hình bán hàng, thu ngân có quyền thay đổi giá bán 

của hàng hóa. 

- Không chọn “Cho phép thay đổi giá bán”: Trên màn hình bán hàng, thu ngân không có quyền 

thay đổi giá bán của hàng hóa 

Giá vốn trung bình 

- 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 

Sản phẩm nhiều thuộc tính 

- 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. 

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 

Bạn tham khảo thêm tính năng Thuộc tính của hệ thống 

Sản phẩm nhiều đơn vị 

- Chọn “Sản phẩm nhiều đơn vị”: Hệ thống cho phép quản lý đơn vị của hàng hóa 

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 



126 
 

Để hiểu rõ hơn tính năng quản lý đơn vị tính, mời bạn xem thêm phần Chức năng quản lý đơn vị tính của 

Kiot Viet 

Sản phẩm đóng gói/pha chế 

- Chọn “Sản phẩm đóng gói/pha chế”: Hệ thống cho phép quản lý sản phẩm đóng gói/pha chế 

o Trong phần Danh mục> Hàng hóa: có thêm phần quản lý sản phẩm đóng gói/pha chế 

o Tìm kiếm theo loại sản phẩm đóng gói/pha chế 

- Không chọn “Sản phẩm đóng gói/pha chế”: Hệ thống không quản lý sản phẩm đóng gói/pha chế 

Để hiểu rõ hơn về cách quản lý các loại hình sản phẩm, mời bạn xem thêm phần Cách phân loại hàng 

hóa 

Sản phẩm dịch vụ 

- Chọn “Sản phẩm dịch vụ”: Hệ thống cho phép quản lý sản phẩm dịch vụ 

o Trong phần Danh mục > Hàng hóa: có thêm phần quản lý sản phẩm dịch vụ 

o Tìm kiếm theo loại sản phẩm dịch vụ 

- Không chọn “Sản phẩm dịch vụ”: Hệ thống không quản lý sản phẩm dịch vụ 

Hiển thị tổng số lượng hàng hóa trên chứng từ 

Hiển thị tổng số lượng hàng hóa trên các màn hình giao dịch và bán hàng, báo cáo 
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Không cho phép in báo giá khi bán hàng 

 

Sử dụng cân điện tử 

Sử dụng cân điện tử hỗ trợ bán hàng 
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Quản lý mẫu in 

Tổng quan về quản lý mẫu in 

Trong hoạt động bán hàng, nội dung cũng như hình thức của hóa đơn bán hàng, đơn trả hàng để đưa 

cho khách hàng rất quan trọng. Các mẫu hóa đơn đó phải vừa ngắn gọn, nhưng lại đầy đủ thông tin để 

khách hàng và người bán hàng tra cứu. Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp quảng cáo hay là một phương 

thức để khách hàng nhớ hoặc tìm kiếm thông tin về cửa hàng của bạn một cách nhanh nhất. 

Để vào chức năng Quản lý mẫu in, bạn làm như sau: 

Trên màn hình Kiot Viet, di chuột vào chữ Thiết lập, sau đó chọn Quản lý mẫu in 

 

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của các cửa hàng, hệ thống Kiot Viet đã xây dựng ra tính năng quản lý mẫu in 

để bạn có thể thay đổi nội dung cũng như cỡ giấy của các mẫu in một cách linh hoạt. Kiot Viet hỗ trợ hai 

cỡ giấy: mẫu lớn A4 hoặc mẫu nhỏ 80mm. 

Khi thay đổi mẫu in, bạn có thể thêm dòng Ghi chú hoặc thay đổi các dòng giải thích. Những cụm từ để 

trong dấu {} bạn cần phải giữ nguyên không được thay đổi, để hệ thống sẽ hiển thị giá trị dữ liệu đó lên 

màn hình.  

Ví dụ 
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Hệ thống hiển thị: 

Điện thoại: {Số_Điện_Thoại} 

 {Số_Điện_Thoại}: không được thay đổi cụm từ này, hệ thống sẽ hiển thị số điện thoại của khách hàng ở 

vị trí đó. 

Điện thoại: có thể thay đổi thành: Phone 

Để rõ chi tiết các thông tin hệ thống hỗ trợ bạn chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng dấu ? cạnh chữ Mẫu 

in 

 

Mẫu in đơn đặt hàng 

Để thay đổi mẫu in đơn đặt hàng bạn làm như sau: 

- Phía trên thanh menu chính, bạn nhấn chuột vào Thiết lập, chọn Quản lý mẫu in 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình Mẫu in 

- Chọn tab Đơn đặt hàng 
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- Chọn kích cỡ giấy muốn thay đổi mẫu in đơn đặt hàng: Nhấn vào nút Tải mẫu lớn nếu muốn in 

khổ A4, hoặc nút Tải mẫu nhỏ nếu muốn in khổ 80mm 

- Thiết lập các thông tin trên mẫu in Đơn đặt hàng nếu cần thiết, sau đó nhấn nút Lưu 

Mẫu in hóa đơn 

Để thay đổi mẫu in đơn hóa đơn bạn làm như sau: 

- Phía trên thanh menu chính, bạn nhấn chuột vào Thiết lập, chọn Quản lý mẫu in 

- Hệ thống hiển thị ra màn hình Mẫu in 

- Chọn tab Hóa đơn 
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- Chọn kích cỡ giấy muốn thay đổi mẫu in đơn đặt hàng: Nhấn vào nút Tải mẫu lớn nếu muốn in 

khổ A4, hoặc nút Tải mẫu nhỏ nếu muốn in khổ 80mm 

- Thiết lập các thông tin trên mẫu in Đơn đặt hàng nếu cần thiết, sau đó nhấn nút Lưu 

 

Mẫu in đơn trả hàng 

Để thay đổi mẫu in đơn trả hàng bạn làm như sau: 

- Phía trên thanh menu chính, bạn nhấn chuột vào Thiết lập, chọn Quản lý mẫu in 

- Hệ thống hiển thị ra cửa sổ Mẫu in 

- Chọn tab Đơn trả hàng 
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- Chọn kích cỡ giấy muốn thay đổi mẫu in đơn đặt hàng: Nhấn vào nút Tải mẫu lớn nếu muốn in 

khổ A4, hoặc nút Tải mẫu nhỏ nếu muốn in khổ 80mm 

Quản lý người dùng 

Thêm người dùng 

Để thêm mới người dùng, bạn làm như sau: 

- Phía trên thanh menu chính, bạn nhấn chuột vào Thiết lập, chọn Quản lý người dùng 

 

- Nhấn vào nút + Người dùng 

- Hệ thống hiển thị ra cửa sổ sau: 
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Nhập các thông tin bắt buộc như: 

- Tên người dùng 

- Tên đăng nhập: tên để đăng nhập vào hệ thống 

- Mật khẩu, nhắc lại mật khẩu 

- Chọn phân quyền, những chi nhánh có quyền 

- Nhập các thông tin không bắt buộc khác nếu có trong phần Thêm thông tin 

- Nhấn nút Lưu 

Thay đổi thông tin người dùng 

Nếu bạn là admin (quản trị), để thay đổi thông tin người dùng, bạn làm như sau: 

- Phía trên thanh menu chính, bạn nhấn chuột vào Thiết lập, chọn Quản lý người dùng 

- Tìm kiếm và chọn người dùng muốn thay đổi, nhấn nút Cập nhật 
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- Hệ thống hiển thị ra cửa sổ sau: 

 

- Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút Lưu 

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin của chính mình trong hệ thống, bạn làm như sau; 

- Phía trên thanh menu chính, nhấn vào tên đăng nhập của bạn, chọn Tài khoản 
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- Hệ thống hiển thị ra màn hình thông tin tài khoản của bạn 

- Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút Lưu 

Xóa người dùng 

Để xóa người dùng, bạn làm như sau: 

- Phía trên thanh menu chính, bạn nhấn chuột vào Thiết lập, chọn Quản lý người dùng 

- Tìm kiếm và chọn người dùng muốn xóa, nhấn nút Xóa 

 

- Hệ thống hiển thị câu hỏi: Bạn có chắc chắn muốn xóa người dùng này không?, chọn Đồng ý 

- Nếu thành công hệ thống sẽ xóa thông tin người dùng ra khỏi hệ thống 

Phân quyền người dùng 

Để hỗ trợ nhanh chóng phân quyền cho người dùng, Kiot Viet đã tạo sẵn một số quyền ngầm định như: 

- Nhân viên thu ngân 

- Nhân viên kho 

- Quản trị chi nhánh 

Lưu ý, mỗi nhân viên có thể có các quyền khác nhau ở các chi nhánh khác nhau 

Bên cạnh đó, Kiot Viet còn hỗ trợ người dùng phân quyền động bằng cách chọn thêm hoặc bớt quyền đi 

so với ngầm định.  

Để phân quyền hoặc chỉnh sửa việc phân quyền cho nhân viên, bạn làm như sau: 

- Phía trên thanh menu chính, bạn nhấn chuột vào Thiết lập, chọn Quản lý người dùng 
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- Tìm kiếm và chọn người dùng muốn phân quyền hoặc chỉnh sửa việc phân quyền 

- Nhấn vào tab phân quyền 

 

- Nhấn chọn vào những quyền được cấp, bỏ chọn nếu không muốn cấp quyền đó 

- Nhấn vào nút Lưu để cập nhật quyền 

Quản lý chi nhánh 

Thêm chi nhánh 

Để thêm mới chi nhánh bạn làm như sau: 

Để xóa người dùng, bạn làm như sau: 

- Phía trên thanh menu chính, bạn nhấn chuột vào Thiết lập, chọn Quản lý chi nhánh 

 

- Nhấn vào nút + Chi nhánh 
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- Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 

 

- Nhập thông tin bắt buộc: Tên chi nhánh 

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

- Nhấn nút Lưu. 

Sửa thông tin chi nhánh 

Để sửa thông tin chi nhánh, bạn làm như sau: 

- Phía trên thanh menu chính, bạn nhấn chuột vào Thiết lập, chọn Quản lý chi nhánh 

- Chọn chi nhánh muốn sửa thông tin, nhấn vào nút Cập nhật 
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- Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút Lưu 

Xóa thông tin chi nhánh 

Bạn chỉ xóa được chi nhánh nếu chi nhánh đó chưa có giao dịch nào. 

Để xóa chi nhánh, bạn làm như sau: 

- Phía trên thanh menu chính, bạn nhấn chuột vào Thiết lập, chọn Quản lý chi nhánh 

- Chọn chi nhánh muốn xóa, nhấn vào nút Xóa 

 

Thiết lập cửa hàng 
Để thêm thông tin về cửa hàng, trong menu Thiết lập, bạn chọn Thiếp lập cửa hàng 
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Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết lập cửa hàng như sau: 

 

- ĐỊa chỉ truy cập: tên truy cập của cửa hàng của bạn. Bạn không thể thay đổi tên truy cập này. Nếu bạn 

có nhu cầu muốn đổi tên truy cập, bạn có thể liên lạc với bộ phận kĩ thuật của Ki-ốt Việt. 

- Hạn sử dụng: Thời hạn mà gian hàng của bạn được phép hoạt động, như đã thống nhất trong hợp 

đồng. 

- Tên cửa hàng: Bạn có thể thay đổi tên cửa hàng hiển thị.  

- Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ hiển thị. Hiện tại Ki-ốt Việt hỗ trợ hiển thị 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng 

Anh. 
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- Logo: Bạn có thể chọn logo của cửa hàng để hiển thị trong hóa đơn bán hàng. Cụ thể, sau khi đã chọn 

logo như hình trên và ấn Lưu, bạn chọn menu quản lý mẫu in, nhấn chuột vào nút ?. 

 

Hệ thống sẽ hiển thị các câu lệnh để sửa mẫu in, bạn có thể thấy câu lệnh chèn logo ở đầu tiên: 

 

Bạn copy dòng lệnh đó, và paste vào nơi mà bạn muốn logo của mình xuất hiện trên hóa đơn. Hệ thống 

sẽ hiển thị hình logo ở cột xem trước mẫu in.  

 

VII. Báo cáo trực quan 

Tổng quan 
Báo cáo là một trong những chức năng cực kỳ quan trọng trong việc quản lý bán hàng. Đối với người 

quản lý, Kiot Viet cung cấp một hệ thống báo cáo trực quan, khoa học, cung cấp cho người dùng cái nhìn 
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toàn diện về hiệu quả kinh doanh của cửa hàng. Đối với nhân viên như nhân viên kho hoặc nhân viên 

thu ngân, hệ thống báo cáo hỗ trợ tối đa trong việc đối chiếu, tổng hợp hàng bán, hàng xuất nhập.  

- Hệ thống báo cáo được chia làm 4 mảng lớn là Bán hàng và Hàng hóa. Trong mỗi báo cáo, bạn có thể 

xem tiếp những thông tin chi tiết một cách nhanh chóng 

- Hỗ trợ nhiều tiêu chí tạo báo cáo, giúp người dùng nhìn nhận, đánh giá tình hình kinh doanh ở các góc 

độ, tiêu chí khác nhau một cách kịp thời. 

Song song với báo cáo, hệ thống biểu đồ của Kiot viet giúp cho bạn đánh giá một cách nhanh nhất và 

trực quan nhất về vấn đề bán hàng và hàng hóa. 

Bên cạnh chức năng báo cáo, Kiot Viet còn giúp bạn tạo ra rất nhiều các báo cáo khác nhau thông qua 

việc tìm kiếm và xuất file trong các màn hình thống kê danh mục như danh sách hàng hóa, danh sách 

khách hàng, danh sách hóa đơn, danh sách đơn đặt hàng, danh sách đơn trả hàng… 

Báo cáo bán hàng 

Tổng quan về báo cáo bán hàng 

Để vào báo cáo bán hàng, bạn làm như sau: 

Trên thanh menu, chọn Báo cáo, nhấn chuột vào Bán hàng 

 

Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 



142 
 

 

Với cách thiết kế hoàn toàn khác biệt, Kiot Viet cung cấp cho bạn một cách nhìn toàn diện cũng như chi 

tiết về tình hình bán hàng thông qua các báo cáo, biểu đồ chỉ trong một màn hình. 

Khi vào báo cáo bán hàng, hãy lựa chọn Mối quan tâm của bạn là gì?  

Kiot Viet hỗ trợ bạn: 

- Bán hàng theo thời gian 

- Bán hàng theo nhân viên 

- Bán hàng theo khách hàng 

- Bán hàng theo chi nhánh 

Tạo báo cáo theo các tiêu chí như: Thời gian, Chi nhánh (bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều chi nhánh) 

Chọn cách hiển thị là biểu đồ hay báo cáo 

Bạn có thể xuất báo cáo ra dưới dạng file .pdf hoặc file excel. 

Biểu đồ doanh số theo thời gian 

Để xem Biểu đồ doanh số theo thời gian bạn làm như sau: 

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Bán hàng 

- Chọn Mối quan tâm là Thời gian, chọn kiểu hiển thị là Biểu đồ 
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Biểu đồ doanh số theo nhân viên 

Để xem Biểu đồ doanh số theo nhân viên bạn làm như sau: 

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Bán hàng 

- Chọn Mối quan tâm là Nhân viên, chọn kiểu hiển thị là Biểu đồ 
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Biểu đồ Top 10 khách hàng mua nhiều nhất 

Để xem biểu đồ Top 10 khách hàng mua nhiều nhất bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Bán hàng 

- Chọn Mối quan tâm là Khách hàng, chọn kiểu hiển thị là Biểu đồ 

 

Biểu đồ Doanh số theo chi nhánh 

Để xem biểu đồ Doanh số theo chi nhánh bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Bán hàng 

- Chọn Mối quan tâm là Chi nhánh, chọn kiểu hiển thị là Biểu đồ 
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Báo cáo bán hàng theo thời gian 

Để xem Báo cáo bán hàng theo thời gian bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Bán hàng 

- Chọn Mối quan tâm là Thời gian, chọn kiểu hiển thị là Báo cáo 
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Báo cáo tổng hợp chiết khấu thanh toán 

Để xem Báo cáo bán hàng theo nhân viên bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Bán hàng 

- Chọn Mối quan tâm là Chiết khấu thanh toán 

 

 

Báo cáo bán hàng theo nhân viên 

Để xem Báo cáo bán hàng theo nhân viên bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Bán hàng 

- Chọn Mối quan tâm là Nhân viên, chọn kiểu hiển thị là Báo cáo 
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Báo cáo bán hàng theo khách hàng 

Để xem Báo cáo bán hàng theo thời gian bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Bán hàng 

- Chọn Mối quan tâm là Khách hàng, chọn kiểu hiển thị là Báo cáo 
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Báo cáo bán hàng theo chi nhánh 

Để xem Báo cáo bán hàng theo thời gian bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Bán hàng 

- Chọn Mối quan tâm là Chi nhánh, chọn kiểu hiển thị là Báo cáo 

- Chọn một hoặc nhiều chi nhánh muốn xem 

- Chọn thời gian muốn xem 

 

Báo cáo hàng hóa 

Tổng quan  

Kiot Viet cung cấp cho bạn một cách nhìn toàn diện cũng như chi tiết về tình hình hàng hóa thông qua 

các báo cáo, biểu đồ chỉ trong một màn hình. 

Để vào báo cáo hàng hóa, vào menu Báo cáo, chọn Hàng hóa 
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Hệ thống hiển thị ra màn hình sau: 

 

Khi vào báo cáo hàng hóa, hãy lựa chọn Mối quan tâm của bạn là gì?  

Kiot Viet hỗ trợ trả lời các câu hỏi liên quan tới: 

- Bán hàng 

- Lợi nhuận theo hàng hóa 

- Xuất nhập tồn của hàng hóa 

- Hàng bán theo khách hàng 

- Giá trị kho 

Tạo báo cáo theo các tiêu chí như: Loại hàng hóa, Nhóm hàng, Thời gian, Chi nhánh (bạn có thể chọn 1 

hoặc nhiều chi nhánh) 

Chọn cách hiển thị là biểu đồ hay báo cáo 

Biểu đồ hàng hóa có doanh số cao nhất 

Để xem Biểu đồ hàng hóa có doanh số cao nhất bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Hàng hóa 

- Chọn Mối quan tâm là Bán hàng, chọn kiểu hiển thị là Biểu đồ 
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Biểu đồ Lợi nhuận cao nhất 

Để xem Biểu đồ lợi nhuận cao nhất bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Hàng hóa 

- Chọn Mối quan tâm là Lợi nhuận, chọn kiểu hiển thị là Biểu đồ 
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Biểu đồ Top 10 hàng hóa theo tỷ suất 

Để xem Biểu đồ Top 10 hàng hóa theo tỷ suất bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Hàng hóa 

- Chọn Mối quan tâm là Lợi nhuận, chọn kiểu hiển thị là Biểu đồ 

 

Biểu đồ Top 10 hàng hóa nhập/ nhiều nhất 

Để xem Biểu đồ Top 10 hàng nhập nhiều nhất bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Hàng hóa 

- Chọn Mối quan tâm là Xuất nhập tồn, chọn kiểu hiển thị là Biểu đồ 
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Báo cáo doanh thu theo hàng hóa 

Để xem Báo cáo doanh thu theo hàng hóa bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Hàng hóa 

- Chọn Mối quan tâm là Bán hàng, chọn kiểu hiển thị là Báo cáo  
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Báo cáo trả hàng theo hàng hóa 

Để xem Báo cáo lợi nhuận theo hàng hóa bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Hàng hóa 

- Chọn Mối quan tâm là Trả hàng 

 

Báo cáo lợi nhuận theo hàng hóa 

Để xem Báo cáo lợi nhuận theo hàng hóa bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Hàng hóa 

- Chọn Mối quan tâm là Lợi nhuận, chọn kiểu hiển thị là Báo cáo 
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Báo cáo xuất nhập tồn 

Để xem Báo cáo xuất nhập tồn bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Hàng hóa 

- Chọn Mối quan tâm là Xuất nhập tồn, chọn kiểu hiển thị là Báo cáo 

 



155 
 

Báo cáo hàng bán theo khách 

Để xem Báo cáo phân tích hàng bán theo khách bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Hàng hóa 

- Chọn Mối quan tâm là Hàng bán theo khách, chọn kiểu hiển thị là Báo cáo 

 

Báo cáo hàng bán theo nhân viên 

Để xem Báo cáo giá trị tồn kho bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Hàng hóa 

- Chọn Mối quan tâm là Hàng bán theo nhân viên 
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Báo cáo giá trị tồn kho 

Để xem Báo cáo giá trị tồn kho bạn làm như sau:  

- Trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Hàng hóa 

- Chọn Mối quan tâm là Giá trị kho, chọn kiểu hiển thị là Báo cáo 

 

Báo cáo cuối ngày 
Để xem Báo cáo cuối ngày trên thanh menu chính, vào Báo cáo, chọn Cuối ngày 

 

Hệ thống sẽ hiển thị ra báo cáo cuối ngày như sau: 
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Báo cáo công nợ 
Để xem báo cáo công nợ, trên thanh menu chính, vào Báo cáo chọn Công nợ: 

 

Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo công nợ theo hai mối quan tâm là khách hàng và nhà cung cấp.  

 - Để xem công nợ của khách hàng, chọn mối quan tâm Công nợ khách hàng. 
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 - Để xem công nợ của nhà cung cấp, chọn mối quan tâm công nợ nhà cung cấp: 

 

VIII. Chức năng phòng bàn bar-café-nhà hàng 
Phiên bản mới ra mắt của Ki-ốt Việt hỗ trợ hạng mục kinh doanh bar-café-nhà hàng cho phép bạn quản 

lý các phòng/bàn một cách dễ dàng và hiệu quả.  

Quản lý phòng bàn 
- Để thêm phòng/bàn, bạn chọn Phòng/bàn: 

 

- Trong menu Phòng/bàn, bạn click vào nút Thêm phòng/bàn  

 

Hệ thống sẽ hiện thị màn hình Thêm phòng bàn như sau: 
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+ Những thông tin cơ bản về phòng/bàn: 

- Tên phòng/bàn: thông tin bắt buộc cần nhập 

- Ghi chú: thêm mô tả cho phòng/bàn 

- Nhóm: chọn nhóm cho phòng/bàn (tầng 1, tầng 2, phòng VIP…) 

- Nhấn nút Lưu để hoàn thành. 

Cập nhật thông tin phòng/bàn 

Để cập nhật thông tin phòng/bàn, bạn vào Phòng/bàn, chọn phòng/bàn muốn cập nhật, sau đó nhấn 

nút Cập nhật: 
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Hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ Sửa thông tin phòng bàn để bạn cập nhật thông tin: 

 

Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút Lưu để hoàn tất. 

Xuất danh sách phòng/bàn ra  file Excel 

Để xuất danh sách phòng bàn ra file Excel, bạn làm như sau: 

Trong menu Phòng/bàn, bạn chọn nút Xuất file 
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Hệ thống sẽ tự động tải xuống file excel chứa danh sách các phòng/bàn như hiển thị trên màn hình. Hiện 

tại vẫn chưa có chức năng import file dữ liệu lên phần mềm.  

Xóa phòng/bàn 

Để xóa phòng bàn, bạn vào Phòng/bàn, chọn phòng/bàn muốn xóa, sau đó nhấn nút Xóa 

 

Quản lý nhóm phòng/bàn 

Thêm nhóm phòng/bàn 

Để việc quản lý các phòng/bàn trở nên thuận tiện và dễ dàng theo dõi, bạn có thể tạo các nhóm 

phòng/bàn. 

Trong menu Phòng/bàn, phía cột Nhóm, nhấn nút dấu +, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ Thêm nhóm 

phòng/bàn như sau:  
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- Nhập thông tin bắt buộc: Tên nhóm 

- Ghi chú: Mô tả về nhóm. 

Nhấn nút Lưu để hoàn thành việc thêm nhóm mới. 

Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm nhóm phòng/bàn khi tạo một phòng bàn mới nếu như bạn muốn gán cho 

phòng/bàn đó một nhóm mới chưa có trong hệ thống 

 

Cập nhật, xóa nhóm phòng/bàn 

Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa nhóm phòng/bàn, bạn làm như sau: 

Trong menu Phòng/bàn, chọn nhóm phòng/bàn cần thay đổi, sau đó nhấn vào hình nút bút chì bên 

cạnh: 



163 
 

 

 

Hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ cập nhật thông tin cho nhóm: 

 

Bạn có thể thay đổi thông tin nhóm và ấn nút Lưu để hoàn thành, hoặc ấn nut Xóa nếu muốn xóa nhóm. 

 



164 
 

Bán hàng bar-café-nhà hàng 
Chức năng bán hàng của nhóm hàng Bar-café-nhà hàng có nhiều điểm khác biệt so với các ngành hàng 

khác về giao diện và chức năng.  

Tổng quan về phòng/bàn và thực đơn 

Để bắt đầu bán hàng, bạn chọn nút Bán hàng , hệ thống sẽ hiển thị màn hình bán hàng như sau: 

 

 - Chọn phòng/bàn mà khách muốn vào, phòng/bàn được chọn sẽ hiện màu đỏ như trong hình. 

Phòng/bàn nào đang được sử dụng sẽ có màu xanh lá, còn phòng/bàn trống sẽ có màu xanh 

dương.  

 - Bạn có thể chọn hiển thị các phòng/bàn đang hoặc chưa được sử dụng bằng việc chọn chế độ 

hiển thị: 
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 - Số lượng phòng/bàn đang được sử dụng và tổng số phòng/bàn sẽ được hiển thị ở góc bên trái. 

Những phòng/bàn nào được đặt hay có thông tin đi kèm sẽ được thể hiện bởi chữ i màu xanh 

bên cạnh tên bàn/phòng 

 - Bạn có thể chọn nút Thực đơn để hiển thị thực đơn sau khi chọn bàn hoặc để hệ thống tự 

chuyển sang tab Thực đơn bằng cách chọn hộp thoại Mở thực đơn khi chọn ở góc trái bên dưới 

của màn hình bán hàng (được mặc định chọn).  

 
Màn hình sẽ hiển thị các món ăn có trong thực đơn của bạn 
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 - Bạn có thể tìm các mặt hàng hoặc món theo nhóm bằng cách chọn nút lọc nhóm hàng ở góc trên 

bên phải. Hệ thống sẽ hiển thị các nhóm hàng để bạn lựa chọn:  
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Bán hàng 

Về cơ bản, giao diện bán hàng của bar-café-nhà hàng cũng không có nhiều khác biệt so với các ngành 

hàng khác.  

Các món ăn được chọn sẽ được hiển thị ở phía bên phải màn hình bán hàng cùng giá tiền và số lượng.  

Bạn có thể điều chỉnh giá bán của từng mặt hàng giống như giao diện bán hàng thông thường.  Sau đó 

cũng là các bước nhập tiền khách trả và thanh toán.  
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Tính năng chuyển/ghép phòng/bàn: 

Để chuyển/ghép phòng/bàn, trong màn hình bán hàng, bạn chọn nút Chuyển/ghép bàn 

Lưu ý: nút chuyển/ghép bàn chỉ xuất hiện nếu bàn bạn đang chọn đã có món ăn trong hóa đơn.  

 

Hệ thống sẽ hiển thị như sau: 
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Bạn chọn Chuyển bàn để thực hiện chuyển, sau đó chọn phòng bạn muốn chuyển đến, ấn nút Thực hiện 

để chuyển bàn. 

 

Để ghép bàn, bạn chọn Ghép hóa đơn, sau đó chọn hóa đơn bạn muốn ghép. Hệ thống chỉ cho phép 

thực hiện ghép hóa đơn khi bạn đã chọn một hóa đơn bất kỳ: 



170 
 

  

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, hệ thống sẽ 

tự động hiển thị những tên giống như bạn gõ để lựa chọn. 

Bạn chọn nút Mở rộng, ở đó bạn có thể tìm kiếm thông tin khách hàng hoặc thêm khách hàng mới (ấn 

vào dấu cộng) nếu khách hàng chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu.  
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Khi khách hàng không có trong hệ thống, bạn cũng có thể thêm ngay trong màn hình Bán hàng bằng 

cách nhấn nút dấu + cạnh ô tìm kiếm khách hàng. 

TÍnh năng Nhà bếp: 

Để hỗ trợ cho việc phục vụ ở các quán bar-café-nhà hàng thêm hiệu quả và chính xác, Kiotviet cho ra 

mắt tính năng mới là tính năng màn hình bếp, giúp công việc quản lý nhà hàng thêm phần dễ dàng.  

Để truy cập vào màn hình nhà bếp, trên thanh công cụ chọn nút Nhà bếp: 

 

Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình bếp như sau: 

 

Màn hình Nhà bếp được chia làm 2 khu vực: 

 - Chờ chế biến: Khi khách hàng gọi món trên màn hình bán hàng, các món sẽ được cập nhập sang 

màn hình chờ chế biến kèm theo số lượng. Chọn nút  khi đã hoàn thành xong một phần ăn (ví 

dụ: có 10 order cho món súp, bếp mới hoàn thành 3 order) hoặc  nếu hoàn thành hết các 

phần được order. 
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 - Đã xong/Chờ cung ứng: Hiển thị các món đã chế biến xong và chờ được mang lên phục vụ cho 

khách.  Chọn nút  để phục vụ một phần order hoặc nút   để phục vụ tất cả các phần ăn 

đã được chế biến. 

Sau khi các món đã được nhà bếp chế biến xong, trên màn hình của người phục vụ hay thu ngân sẽ có 

thay đổi, cụ thể như sau: 

 

 - Những món đã chế biến xong nhưng chưa được phục vụ lên cho khách sẽ có màu đỏ. 

 - Những món đã chế biến xong và được phục vụ lên cho khách sẽ có màu xanh. 
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Thu ngân và phục vụ 

Về cơ bản, màn hình của thu ngân và phục vụ/bồi bàn không có nhiều điểm khác biêt. Cả hai đều có khu 

vực màn hình dành cho phòng/bàn và thực đơn. Điều khác biệt duy nhất nằm ở khu vực thanh toán: 

 

- Khu vực thanh toán của nhân viên phục vụ: Cho phép nhân viên lập hóa đơn cho các bàn, nhưng chỉ có 

một nút duy nhất là Yêu cầu thanh toán, cho phép nhân viên phục vụ thông báo tới nhân viên ở quầy 

thu ngân.  

- Khu vực thanh toán của nhân viên thu ngân: Có hai chức năng chính là thanh toán tiền cho khách và 

chuyển/ghép bàn.  Khi được nhân viên phục vụ yêu cầu thanh toán, một thông báo sẽ xuất hiện trên 

màn hình của nhân viên thu ngân như sau: 
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Hướng dẫn sử dụng phần mềm bán hàng Ki-ốt Việt được cập nhật mới nhất ngày 23-12-2014. 

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. 
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