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I.

Các tính năng nổi bật của phần mềm

1. Hỗ trợ nhiều mức giá tiền khác nhau:
Với Navi Bill Manager, bạn có thể định nghĩa nhiều mức giá tiền thuê dịch vụ khác nhau và áp dụng mức
giá này cho các bàn/phòng một cách mềm dẻo.

2. Hỗ trợ điều khiển bật/tắt thiết bị từ xa qua mạng Lan hoặc Internet:
Chương trình hỗ trợ lệnh điều khiển bật/tắt thiết bị qua mạng Lan hoặc Internet mỗi khi có khách vào/ra.
Bạn có thể ra lệnh bật điện tại bàn/phòng nơi khách đến thuê lúc có khách vào và ra lệnh tắt điện khi
khách ra thanh toán ngay trên phần mềm (cộng với một thiết bị ngoại vi phụ trợ). Tính năng này giúp bạn
tiết kiệm được rất nhiều công sức và tiết kiệm điện năng tiêu thụ

3. Cập nhật phiên bản trực tuyến, miễn phí:
Chương trình sẽ tự động kiểm tra vào thông báo cho người sử dụng khi có phiên bản mới. Tính năng này
sẽ giúp bạn luôn luôn có được phiên bản mới nhất mỗi khi nhà cung cấp phần mềm nâng cấp tính năng
mới.

II.

Yêu cầu tối thiểu để sử dụng phần mềm:

1. Máy tính cài đặt phần mềm:
Phần mềm NAVI Bill Manager được cài đặt và sử dụng trên máy tính. Vì vậy bạn cần phải có một máy
tính với cấu hình yêu cầu tối thiểu thư sau
Danh mục
Vi xử lý
Ram
Ổ cứng còn trống
Hệ điều hành
Các yêu cầu khác

Yêu cầu tối thiểu
Pentium4 1Ghz hoặc các dòng vi
xử lý khác tương đương
512Mb
1Gb với máy cài hệ điều hành
32Bit, 2Gb với máy cài hệ điều
hành 64bit
WindowsXP SP3
Mạng Internet sử dụng khi bạn
cài đặt phần mềm, cập nhật
phiên bản hoặc để điều khiển
các thiết bị ngoại vi khác

Yêu cầu khuyến nghị
Pentium4 3Ghz hoặc tương
đương
1Gb

2. Thiết bị ngoại vi:
Để sử dụng được chương trình, bạn không cần thêm thiết bị ngoại vi nào ngoài bàn phím và chuột cho
máy tính. Tuy nhiên, nếu bạn muốn in phiếu thu tiền cho khách hàng hoặc bạn muốn điều khiển bật/tắt
nguồn điện thì cần phải có thêm các thiết bị ngoại vi như sau:

a. Máy in:



Máy in dùng để in hóa đơn cho khách hàng: sử dụng loại máy in hóa đơn giấy cuộn. Khổ giấy
cần rộng ít nhất 57mm
Máy in dùng để in báo cáo, thống kê: nếu bạn cần in các loại báo cáo, thống kê, biểu đồ thì bạn
cần phải có thêm 1 máy in A4
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b. Thiết bị hỗ trợ bật/tắt nguồn:
Chương trình hỗ trợ lệnh điều khiển thiết bị qua mạng Lan hoặc Internet. Tuy nhiên, thiết bị mà bạn sử
dụng phải có tập lệnh điều khiển qua giao thức HTTP.

c. Thiết bị lưu điện:
Trong trường hợp mất điện, tất cả các dữ liệu của chương trình vẫn sẽ được lưu lại cho đến lần sau bạn
mở máy tính lên. Tuy nhiên, khi mất điện bạn sẽ không thể sử dụng được phần mềm để thanh toán cho
khách hàng – trừ trường hợp máy tính của bạn là máy tính xách tay có Pin còn hoạt động tốt. Vì vậy để
đề phòng trường hợp xấu nhất, bạn nên sử dụng một thiết bị lưu điện (UPS) để đảm bảo chương trình
vẫn hoạt động được ngay cả khi mất điện lưới.

III.

Đấu nối các thiết bị phần cứng

Xem hình vẽ ở trang sau để biết mô hình đấu nối các thiết bị phần cứng
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Máy in hóa đơn,
máy in A4

Cáp máy in

Cáp mạng

Máy tính cài phần mềm
Navi Bill Manager

Điện lưới
IP-POWER

Modem ADSL
Cáp mạng

Cáp điện

Internet

Thiết bị điều khiển
nguồn khác

Các thiết bị điện
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IV.

Cài đặt phần mềm

Bạn có thể tải về bản cài đặt phần mềm tại địa chỉ web:
http://hoptructuyen.com/download/navibillman/setup.exe
Sau khi tải tệp tin cài đặt về máy tính, bạn chạy tệp tin này để tiến hành quá trình cài đặt phần mềm.
Trong quá trình cài đặt, chương trình sẽ tự động tải về và cài đặt lên máy tính của bạn các thành phần
cần thiết, vì vậy máy tính của bạn cần phải được kết nối Internet trong suốt quá trình cài đặt phần mềm.
Nếu máy tính của bạn không có kết nối Internet, bạn có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn một phiên bản
cài đặt không cần Internet. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn đĩa CD/DVD có chứa tất cả các thành phần cần
thiết để cài đặt phần mềm lên máy tính kèm theo tệp tin hướng dẫn cài đặt không cần mạng Internet.
Quy trình cài đặt sau đây áp dụng cho trường hợp cài đặt thông qua Internet
Bước 1:
Tải tệp tin cài đặt về máy tính từ địa chỉ website: http://hoptructuyen.com/download/navibillman/setup.exe
Bước 2: Chạy tệp tin vừa tải về với quyền Administrator.
Chương trình cần cài đặt một số thành phần hỗ trợ như Dotnet Framework 4.0, SQLServer Compact 3.5,
Windows Installer 3.1…lên máy tính của bạn. Vì vậy bạn cần phải đăng nhập vào máy tính với quyền
Administrator thì mới thực hiện được quá trình cài đặt
Bước 3: Xác nhận sẽ cài đặt các thành phần hỗ trợ lên máy tính c ủa bạn
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Nếu máy tính của bạn chưa có các thành phần hỗ trợ, có thể bạn sẽ thấy các cửa sổ như trên đây xuất
hiện. Hãy nhấn vào nút “Accept” để đồng ý cài đặt các thành phần hỗ trợ này lên máy.
Bước 4: xác nhận cài phần mềm NAVI Bill Manager lên máy
Khi qua trình cài đặt các thành phần hỗ trợ đã kết thúc, bạn có thể sẽ được hỏi xác nhận sẽ cài đặt phần
mềm NAVI Bill Manager lên máy.

Nhấn nút “Run” để xác nhận sẽ cài đặt phần mềm lên máy tính của bạn.
Bước 5: Làm theo các ch ỉ dẫn của tiến trình cài đặt để hoàn thành cài đặt phần mềm lên máy.

Hình 1: Nhấn Next để tiếp tục cài đặt
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Hình 2: Bạn có thể thay đổi thư mục cài đặt phần mềm bằng nút Browse. Sau khi thay đổi xong, nhấn Next
để tiếp tục cài đặt

Hình 3: Nhấn Install để tiếp tục cài đặt
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Hình 4: Nhấn Finish để hoàn thành quá trình cài đặt

V.

Sử dụng phần mềm lần đầu tiên

Ở lần sử dụng phần mềm đầu tiên, chương trình sẽ yêu cầu bạn khai báo một số thông tin cần thiết cho
việc sử dụng phần mềm. Khi bạn chạy phần mềm lên, bạn sẽ thấy một số cửa số xuất hiện yêu cầu bạn
nhập vào hoặc lựa chọn các thông tin theo trình tự như sau:

1. Chọn vị trí lưu dữ liệu:

Khi mới cài đặt xong, toàn bộ dữ liệu của chương trình sẽ được đặt ở vị trí bạn đã chọn cài đặt chương
trình. Thông thường các chương trình sẽ được cài đặt vào thư mục C:\Program Files\
Để tránh nguy cơ bị mất dữ liệu khi Windows của bạn bị hỏng và phải cài lại, hoặc bạn vô tình gỡ bỏ
phần mềm NAVI Bill Manager đi mà chưa kịp sao lưu dữ liệu, chương trình cho phép bạn chọn vị trí lưu
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dữ liệu lên một thư mục bất kỳ do bạn chọn. Bạn nên chọn vị trí lưu dữ liệu là một thư mục nào đó không
nằm trong cùng ổ đĩa với hệ điều hành Windows (ví dụ: Windows của bạn được cài vào ổ đĩa C: thì bạn
nên chọn vị trí lưu dữ liệu của chương trình là một thư mục nào đó trong ổ đĩa D hoặc E). Bạn không nên
chọn các ổ đĩa di động (ổ USB hoặc ổ cứng di động) làm thư mục lưu dữ liệu vì tốc độ đọc/ghi dữ liệu
trên các ổ đĩa loại này khá chậm so với ổ cứng cố định, hơn nữa tên ổ đĩa của loại này hay bị thay đổi khi
bạn gắn nhiều ổ đĩa di động trên 1 máy.
Ở bước này, có 2 tùy chọn cho bạn lựa chọn:




“Đây là lần cài đặt đầu tiên. Tôi muốn tạo dữ liệu hoàn toàn mới”: bạn chọn tùy chọn này nếu
đây là lần đầu tiên bạn cài đặt và sử dụng chương trình. Sau đó, bạn nhấn vào nút “Chọn” để
chọn một thư mục lưu dữ liệu. Chương trình sẽ khởi tạo dữ liệu mới ở tại thư mục mà bạn chọn.
“Tôi đã cài chương trình này trước đây rồi. Tôi muốn sử dụng lại dữ liệu cũ”: Nếu bạn đang
sử dụng phần mềm mà nó bị hỏng, hoặc windows của bạn bị hỏng (do virus chẳng hạn) và bạn
phải cài lại tất cả. Khi đó bạn sẽ chọn tùy chọn thứ 2 này. Sau đó bạn cũng nhấn nút “Chọn” để
tìm đến tệp tin dữ liệu mà chương trình đã tạo cho bạn ở lần cài đặt trước đây. Khi đó, chương
trình sẽ lấy lại toàn bộ dữ liệu của lần trước để sử dụng. Bạn sẽ không phải mất thời gian để
nhập lại các thông tin từ đầu.

2. Tạo tài khoản quản trị

Để sử dụng được chương trình, bạn cần có tài khoản để đăng nhập. Ở lần đầu tiên cài đặt, chương trình
cho phép bạn tạo một tài khoản để đăng nhập. Tài khoản này sẽ có quyền cao nhất khi đăng nhập vào
phần mềm. Bạn nhập các thông tin cần thiết vào biểu mẫu như hình trên đây rồi nhấn nút “Lưu lại”. Các
thông tin cần thiết bao gồm:




Tên đăng nhập: Tên mà bạn sẽ sử dụng khi đăng nhập phần mềm.
Mật khẩu: mật khẩu để bạn đăng nhập vào phần mềm.
Xác nhận mật khẩu: bạn nhập lại mật khẩu ở trên một lần nữa vào ô này để đảm bảo rằng bạn
không gõ sai mật khẩu mà bạn đã chọn.
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3. Khai báo thông tin về quán/nhà hàng:

Các thông tin về quán/nhà hàng sẽ được sử dụng với 2 mục đích:



Để in lên phiếu tính tiền cho khách
Để đăng ký sử dụng chương trình

Vì vậy, bạn cần nhập chính xác các thông tin đó vào biểu mẫu này trước khi sử dụng phần mềm.

4. Đăng ký sử dụng phần mềm:
Bạn có thể cài đặt phần mềm lên máy tính để dùng thử mà không cần đăng ký. Tuy nhiên một số tính
năng của phần mềm sẽ bị hạn chế. Ví dụ như:



Không in được phiếu thanh toán cho khách hàng.
Không điều khiển bật/tắt được các thiết bị.

Để có thể sử dụng được đầy đủ tính năng của phần mềm, bạn cần phải đăng ký sự dụng theo quy trình
sau:






Copy các thông tin trong ô phía dưới dòng có chữ “Bước 1” và gửi cho nhà cung cấp phần mềm
thông qua Email, Fax, tin nhắn…
Thanh toán phí mua bản quyền phần mềm với nhà cung cấp.
Nhận mã đăng ký sử dụng phần mềm từ nhà cung cấp.
Nhập mã số nhận được vào ô nhập bên cạnh dòng có chữ “Bước 2”, sau đó nhấn vào nút
“Đăng ký” để hoàn thành quá trình đăng ký sử dụng sản phẩm
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5. Đăng nhập vào phần mềm:
Sau khi khai báo các thông số cho phần mềm và đăng ký sử dụng, bạn sẽ đến bước đăng nhập vào
phần mềm. Sử dụng tài khoản mà bạn đã tạo ở bước Tạo tài khoản quản trị để đăng nhập.

Nếu bạn muốn chương trình ghi nhớ lại tên tài khoản và mật khẩu của bạn để ở lần đăng nhập tiếp theo
bạn không phải nhập lại thông tin thì hãy tích vào chỗ “Ghi nhớ thông tin đăng nhập”.

VI.

Làm việc với phần mềm

Sauk hi đăng nhập vào phần mềm, bạn sẽ thấy giao diện như sau:

Giao diện chương trình được chia làm 4 vùng:
1. Thanh Menu
2. Thanh công cụ
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3. Vùng làm việc
4. Thanh trạng thái
Tên gọi của 4 vùng trên đây sẽ được sử dụng trong các hướng dẫn tiếp theo.

1. Khởi tạo dữ liệu cho chương trình
a. Đơn vị tính
Định nghĩa đơn vị tính cho các dịch vụ trong quán/nhà hàng của bạn.
Để khởi tạo các đơn vị tính, trên thanh Menu, bạn chọn mục Nhập liệu > Đơn vị tính

Để thêm một đơn vị tính mới bạn làm như sau:




click chuột vào dòng có chữ “Click vào đây để thêm đơn vị mới”
Nhập vào tên đơn vị tính mà bạn muốn thêm
Nhấn Enter sau khi nhập xong, chương trình sẽ tự động lưu lại

Để sửa tên một đơn vị tính bạn làm như sau:




Click vào tên đơn vị tính cần sửa
Nhập vào tên mới
Nhấn Enter để lưu lại

Để xóa một đơn vị tính bạn làm như sau:




Chọn đơn vị tính cần xóa trong danh sách
Nhấn vào nút “Xóa”
Nhấn Yes để xác nhận xóa khi được hỏi

b. Hình thức tính tiền
Hình thức tính tiền áp dụng cho các loại dịch vụ có tính tiền thuê. Ví dụ: thuê bàn Bida, thuê phòng hát
Karaoke. Bạn có thể chia nhỏ thời gian thuê thành các block và áp dụng mức giá cho mỗi block đó.
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Để tạo các cách thức tính tiền, từ thanh Menu bạn chọn mục Nhập liệu > Hình thức tính tiền

Để thêm một hình thức tính tiền mới, bạn làm như sau:





Click vào dòng có chữ “Click vào đây để thêm mới”
Nhập các giá trị tương ứng như sau:
o Tên: tên mô tả ngắn gọn cho hình thức tính tiền mới
o Block: số phút cho một block
o Số tiền trên mỗi block: Số tiền khách hàng sẽ phải trả sau mỗi block sử dụng.
Nhấn Enter để lưu lại

Để sửa một hình thức tính tiền bạn làm như sau:





Chọn hình thức cần sửa trong danh sách
Di chuyển con trỏ chuột đến ô cần sửa
Nhập vào giá trị mới
Nhấn Enter để lưu lại

Để xóa một hình thức tính tiền bạn làm như sau:




Chọn hình thức cần xóa trong danh sách
Nhấn vào nút “Xóa”
Nhấn Yes để xác nhận xóa khi được hỏi.

c. Danh sách bàn/phòng
Bàn/phòng là các đối tượng cơ bản mà chương trình này tập trung quản lý. Với việc khai báo danh sách
các bàn/phòng, bạn có thể tạo phiếu tính tiền cho khách trên mỗi bàn/phòng, cho phép khách đang ở
bàn/phòng nào đó gọi dịch vụ, tính giờ thuê cho bàn/phòng ….
Để quản lý danh sách bàn/phòng, từ thanh Menu chính của chương trình, bạn chọn mục Nhập liệu >
Danh sách bàn/phòng
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Để thêm 1 bàn/phòng mới, bạn làm như sau:


Trên cửa số cài đặt bàn/phòng, bạn nhấn nút “Thêm mới”. Cửa sổ thêm bàn mới sẽ xuất hiện



Nhập vào các thông tin về bàn/phòng như sau:
o Tên bàn/phòng: Tên mô tả của bàn/phòng
o Phân loại: phân loại bàn theo các tiêu chí:
 Có tính tiền thuê: khi khách sử dụng bàn/phòng này sẽ phải trả tiền thuê
bàn/phòng theo quy định ở phía dưới (áp dụng cho bàn Bi-a, phòng Karaoke…)
 Không tính tiền thuê: khi khách sử dụng bàn/phòng này sẽ không phải trả tiền
thuê bàn/phòng mà chỉ phải trả tiền cho các dịch vụ khách hàng yêu cầu
 Đang hỏng, không sử dụng được: bàn/phòng này đang bị hỏng
16

o
o

o

Tính tiền thuê theo: bạn chọn một hình thức tính tiền thuê cho bàn/phòng này trong
danh sách. Các hình thức tính tiền thuê đã được tạo ở mục b.Hình thức tính tiền
Lệnh bật nguồn: lệnh sẽ được thực thi khi bắt đầu lập phiếu tính tiền cho khách trên
bàn này. Ví dụ: khi có khách bắt đầu thuê bàn/phòng, bạn có thể ra lệnh bật điện tại
bàn/phòng mà khách sẽ sử dụng.
Lệnh tắt nguồn: lệnh sẽ được thực thi khi thanh toán cho khách ở bàn/phòng này. Ví
dụ: khi khách thanh toán xong, bạn có thể ra lệnh tắt điện tại bàn/phòng mà khách đang
sử dụng

(Để biết lệnh bật nguồn/lệnh tắt nguồn như thế nào, vui lòng xem thêm mục Cài đặt thiết bị
bật/tắt nguồn)


Nhấn nút “Lưu lại” để hoàn tất quá trình thêm 1 bàn/phòng mới

Để sửa thông tin về một bàn/phòng, bạn làm như sau:



Trong cửa sổ cài đặt bàn/phòng, chọn bàn/phòng cần sửa trong danh sách
Nhấn nút “Sửa”, cửa sổ sửa thông tin bàn/phòng sẽ xuất hiện như sau:



Nhập các thông tin bạn cần sửa vào các ô nhập tương ứng (Xem lại mục thêm bàn/phòng ở phía
trên để biết ý nghĩa của các ô nhập)
Nhấn nút “Lưu lại” để lưu lại các thay đổi của bạn.



Để xóa một bàn/phòng bạn làm như sau:




Trong cửa sổ cài đặt bàn/phòng, chọn bàn/phòng cần xóa trong danh sách
Nhấn nút “Xóa”
Nhấn “Yes” để xác nhận xóa khi được hỏi.

d. Quản lý dịch vụ:
Các dịch vụ trong một quán Bi-a, Karaoke… bao gồm đồ ăn, đồ uống, thuốc lá, khăn lạnh…Bạn có thể
khai báo các dịch vụ này và định giá cho chúng để khi khách hàng yêu cầu một dịch vụ nào đó chương
trình sẽ biết cách tính tiền khách hàng phải trả.

17

Để vào mục quản lý dịch vụ, từ thanh Menu chính của chương trình, bạn chọn mục Nhập liệu > Quản lý
dịch vụ

Chương trình hỗ trợ bạn chia dịch vụ thành các nhóm nhỏ. Khi chia dịch vụ thành các nhóm, bạn sẽ dễ
dàng tìm lại các dịch vụ đã tạo trước đây để thay đổi lại giá cả khi cần thiết. Ví dụ: nếu bạn chia các dịch
vụ thành từng nhóm như hình trên đây (bao gồm Đồ ăn, Đồ uống, Café, Sinh tố, Thuốc lá….). Khi bạn
muốn tăng giá Café đen thừ 18.000đ lên 20.000đ, bạn chỉ cần chọn nhóm dịch vụ Café ở danh mục bên
tay trái, danh mục bên tay phải sẽ xuất hiện các loại café mà bạn đã thêm vào nhóm này. Việc chia dịch
vụ thành các nhóm là không bắt buộc, nhưng để tìm lại một dịch vụ trong số hàng trăm dịch vụ sẽ khó
khăn hơn nhiều so với tìm trong một nhóm chỉ có vài dịch vụ.
Để thêm một nhóm dịch vụ, bạn làm như sau:


Trên cửa sổ Quản lý dịch vụ, bạn nhấn vào nút “Thêm nhóm dịch vụ”, cửa sổ thêm nhóm dịch
vụ sẽ xuất hiện như sau



Nhập vào tên nhóm mới
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Nếu bạn muốn tạo nhóm mới này trong một nhóm khác (ví dụ: bạn tạo nhóm “Đồ ăn nhanh”
trong nhóm “Đồ ăn”) thì bạn cần chọn tên của nhóm cha trong ô chọn phía trên
Nhấn nút “Lưu lại” để hoàn tất việc thêm nhóm mới.

Để thêm một dịch vụ mới, bạn làm như sau:







Trên cửa sổ Quản lý dịch vụ, chọn nhóm dịch vụ mà bạn dự định thêm dịch vụ mới vào ở danh
sách bên tay trái.
Nhấn vào nút “Thêm dịch vụ”, cửa sổ thêm dịch vụ mới sẽ xuất hiện như sau

Nhập vào các thông tin cần thiết, bao gồm:
o Tên dịch vụ: tên của dịch vụ bạn cần thêm
o Đơn vị tính: chọn một đơn vị tính trong danh sách. Danh sách đơn vị tính sẽ được lấy từ
danh sách bạn đã nhập ở mục a.Đơn vị tính
o Giá bán: giá tiền khách hàng phải trả cho mỗi đơn vị của dịch vụ này
Nhấn nút “Lưu lại” để hoàn thành việc thêm dịch vụ mới.

Để sửa thông tin về một dịch vụ, bạn làm như sau:


Trên cửa sổ Quản lý dịch vụ, chọn dịch vụ mà bạn cần sửa (bạn có thể dễ dàng tìm thấy dịch vụ
mà mình muốn sửa trong các nhóm dịch vụ mà bạn đã tạo)
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Click chuột vào cột có thông tin mà bạn muốn sửa
Nhập vào, hoặc chọn giá trị mới
Nhấn Enter để lưu thông tin mà bạn vừa sửa lại.

Để xóa một dịch vụ, bạn làm như sau:




Chọn dịch vụ mà bạn cần xóa trong danh sách
Nhấn nút “Xóa” trên thanh công cụ.
Nhấn “Yes” để xác nhận xóa khi được hỏi.

(Lưu ý: các dịch vụ mà bạn tạo ở đây sẽ xuất hiện trong cửa sổ “Thu ngân” để phục vụ cho khách hàng
gọi dịch vụ. Nếu bạn không thấy tên dịch vụ xuất hiện trong cửa sổ Thu ngân, bạn cần đóng cửa sổ thu
ngân lại – bằng cách click vào nút có dấu x nhỏ bên cạnh chữ “Thu ngân” – sau đó lại mở lại cửa sổ Thu
ngân – bằng cách click vào nút “Thu ngân” trên thanh công cụ)

e. Quản lý người dùng:
Bạn là người quản lý và bạn có quá nhiều công việc phải làm vì vậy bạn giao việc sử dụng phần mềm
bán hàng này cho các nhân viên của bạn sử dụng? Nếu vậy, bạn cần tạo ra các tài khoản khác nhau để
cho nhân viên của bạn có thể đăng nhập vào chương trình và làm việc thay bạn. Chương trình hỗ trợ 2
loại tài khoản như sau:
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Tài khoản quản trị: tài khoản này có toàn quyền thao tác trong phần mềm như: tạo tài khoản
cho người dùng khác, nhập liệu các danh mục trong quán/nhà hàng của bạn…Loại tài khoản này
được cấp cho người quản lý phía dưới bạn để thay bạn quản lý nhân viên, quản lý phần mềm
Tài khoản người dùng: tài khoản loại này chỉ có quyền sử dụng chức năng bán hàng (lập phiếu
thu tiền, đáp ứng yêu cầu gọi dịch vụ của khách, thanh toán và in hóa đơn cho khách). Tài khoản
loại này sẽ được cấp cho các nhân viên trực ca của bạn.

Để vào mục quản lý tài khoản, từ thanh menu chính của chương trình, bạn chọn mục Hệ thống > Quản
lý tài khoản, cửa sổ quản lý tài khoản sẽ mở ra như sau

Để thêm một tài khoản mới, bạn làm như sau:


Trên cửa sổ quản lý tài khoản, nhấn vào nút “Thêm”
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Nhập các thông tin về tài khoản mà bạn muốn thêm:
o Tên đăng nhập: tên mà người được cấp sẽ phải nhập vào cửa sổ đăng nhập để vào
được phần mềm.
o Loại tài khoản: chọn một trong 2 loại tài khoản như đã mô tả ở trên.
o Mật khẩu: mật khẩu mà người được cấp phải nhập cùng với tên đăng nhập để vào
được phần mềm
o Xác nhận mật khẩu: nhập lại mật khẩu phía trên để chắc chắn là bạn không nhập
nhầm.
o Tên đầy đủ: họ tên đầy đủ của người được cấp (không bắt buộc phải có)
o Mô tả: thông tin mô tả về tài khoản này (không bắt buộc phải có)
Nhấn nút “Lưu lại” để hoàn tất quá trình thêm tài khoản

Để sửa thông tin tài khoản, bạn làm như sau:


Trên cửa sổ quản lý tài khoản, chọn tài khoản cần sửa và nhấn nút “Sửa”




Trên cửa sổ sửa tài khoản mới mở ra, bạn thay đổi các thông tin cần sửa.
Phần Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu bạn có thể để trống nếu bạn muốn giữ nguyên mật khẩu
cũ của người dùng. Nếu bạn muốn đổi mật khẩu cho người dùng thì nhập mật khẩu mà bạn
muốn đổi vào 2 ô này.
Các thông tin khác, bạn xem mục Thêm tài khoản để biết thêm chi tiết
Nhấn “Lưu lại” để hoàn tất quá trình sửa thông tin tài khoản.




Để xóa một tài khoản, bạn làm như sau:




Trên cửa sổ quản lý tài khoản, chọn tài khoản mà bạn cần xóa
Nhấn nút “Xóa”
Nhấn “Yes” để xác nhận xóa khi được hỏi
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2. Bán hàng
Sau khi đã khởi tạo đầy đủ dữ liệu cho quán hàng của bạn, bạn đã có thể bắt đầu bán hàng cho khách.
Các thao tác bán hàng chủ yếu được thực hiện trên bàn “Thu ngân”. Bạn có thể xem hình sau để nắm
được các khu vực cần thao tác trên bàn thu ngân trước khi thực hiện công việc bán hàng

Quy trình bán hàng được thực hiện trên phần mềm như sau:
Thời điểm
Khách bắt đầu vào

Khách hàng
Chọn bàn/phòng

Khách gọi dịch vụ

Yêu cầu dịch vụ + số lượng

Khách yêu cầu chuyển bàn
(nếu có)

Yêu cầu chuyển bàn mới

Khách ra

Yêu cầu thanh toán

Nhân viên bán hàng
Tạo phiếu thu của bàn/phòng mà
khách hàng chọn
+ Phục vụ yêu cầu gọi dịch vụ
của khách
+ Nhập tên dịch vụ và số lượng
vào phiếu thu đã tạo ở trên
+ Chuyển các vậ dụng cần thiết
trong bàn/phòng khách đang sử
dụng sang vị trí mới cho khách
+ Thực hiện chuyển bàn trên
phần mềm
In phiếu thu cho khách hàng
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a. Tạo phiếu thu cho khách mới vào
Khi có khách mới vào, nhân viên bán hàng phải lập phiếu thu mới cho khách để bắt đầu tính tiền thuê
(nếu bàn/phòng mà khách chọn có tính tiền thuê). Cách tạo một phiếu thu mới như sau:


Trên khu vực danh sách bàn/phòng, click đúp vào bàn/phòng mà khách yêu cầu (bàn/phòng bạn
muốn tạo phiếu thu phải nằm trong nhóm các bàn Còn trống). Hoặc click chuột phải vào
bàn/phòng mà khách yêu cầ rồi chọn mục Tạo phiếu thu mới.

Khi đó, bàn/phòng được chọn sẽ được chuyển sang nhóm Đang có khách, và chương trình bắt đầu
đếm thời gian sử dụng cũng như tính tiền sử dụng tự động

b. Khách gọi dịch vụ:
Khi khách gọi dịch vụ, người bán hàng sẽ phải thao tác như sau trên phần mềm:



Chọn bàn/phòng có khách vừa yêu cầu thêm dịch vụ trong danh sách các bàn đang có khách ở
bên trái
Chọn tên dịch vụ mà khách yêu cầu trong ô “Khách hàng yêu cầu thêm dịch vụ”. Để chọn dịch
vụ được nhanh, bạn có thể nhập vào ô nhập này một vài từ bắt đầu của tên dịch vụ (ví dụ: khách
yêu cầu Bia Heineken, bạn có thể gõ chữ “He” vào ô nhập này, chương trình sẽ tự động hiện ra
danh sách các dịch vụ có tên bắt đầu bằng chữ “He”, Sử dụng phím mũi tên lên/xuống trên bàn
phím đẻ chọn đúng tên dịch vụ sau đó nhấn “Enter” để xác nhận
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Nhập số lượng khách hàng yêu cầu vào ô “Số lượng”
Nhấn nút Enter hoặc click vào nút “Xác nhận” bên cạnh ô Số lượng để thêm dịch vụ vào bàn

c. Thay đổi dịch vụ:
Nếu bạn nhập sai tên dịch vụ, sai số lượng vào phiếu thu cho khách, hoặc khách đã gọi dịch vụ rồi
nhưng muốn thay đổi hoặc hủy bỏ thì bạn có thể thao tác như sau:


Chọn bàn/phòng cần thay đổi dịch vụ



Click vào ô “Số lượng” và nhập vào giá trị khác nếu khách muốn thay đổi số lượng gọi. Nhấn
Enter để xác nhận số lượng mới
Click vào nút “Xóa” phía bên tay phải của mỗi dịch vụ để loại bỏ hoàn toàn dịch vụ này ra khỏi
phiếu thu. Nhấn “Yes” để xác nhận xóa khi được hỏi.
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d. Tiền phát sinh
Trong quá trình khách sử dụng dịch vụ, nếu có phát sinh sự cố gây hỏng trang thiết bị trong phòng và
bạn yêu cầu khách phải bồi thường thiệt hại, hoặc là có phát sinh số tiền vì một nguyên nhân nào đó,
bạn có thể nhập số tiền phát sinh và lý do phát sinh vào 2 ô nhập tương ứng. Số tiền này sẽ được cộng
vào phiếu thu để thanh toán với khách.

e. Chuyển bàn/phòng cho khách
Khi khách có nhu cầu chuyển từ bàn/phòng này sang bàn/phòng khác, nhân viên bán hàng sẽ thao tác
như sau trên phần mềm:


Trên màn hình thu ngân, click chuột phải vào bàn/phòng có yêu cầu chuyển đi



Trên menu mới mở ra, chọn mục “Khách yêu cầu chuyển sang” > “Tên bàn/phòng mới”
(trong đó “Tên bàn/phòng mới” là một trong các bàn/phòng đang còn trống. Chương trình sẽ tự
động liệt kê danh sách các bàn/phòng còn trống trong menu này cho bạn)
Nhấn “Yes” để xác nhận chuyển bàn/phòng khi được hỏi.



f. Thanh toán
Khi khách kết thúc sử dụng dịch vụ của bạn và yêu cầu thanh toán, bạn cần thao tác như sau:



Chọn bàn/phòng có khách yêu cầu thanh toán trong danh sách.
Click vào nút “Thanh toán” ở phía dưới cùng màn hình, bên tay phải, cửa sổ thanh toán sẽ hiện
ra như sau:
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Trên cửa sổ thanh toán này, các ô nhập màu cam nhạt là các ô mà bạn có thể nhập vào




Nhập vào các giá trị tương ứng như sau:
o Tiền phát sinh/lý do phát sinh: số tiền phát sinh như trong mục d.Tiền phát sinh ở
trên. Mục này bạn có thể không nhập nếu không cần thiết
o Giảm trừ cho khách/lý do giảm trừ: số tiền giảm trừ và lý do giảm trừ cho khách nếu
có
o Số tiền khách đưa: số tiền khách đưa cho nhân viên thu ngân để trả cho phiếu thu này
o In hóa đơn khi thanh toán: nếu bạn chọn mục này thì sau khi click vào nút thanh toán
cửa sổ in hóa đơn sẽ hiện ra cho bạn in phiếu thu này. Nếu bạn không chọn, phiếu thu
sẽ được lưu lại và bạn có thể in vào thời điểm khác.
Click vào nút “Thanh toán” để hoàn tất quá trình thanh toán.

g. In phiếu thu cho khách
Khi thanh toán cho khách, nếu bạn chọn “In hóa đơn khi thanh toán” thì cửa sổ in phiếu thu cho khách
sẽ mở ra để bạn có thể in ngay. Nếu bạn chưa muốn in phiếu thu ngay, bạn có thể bỏ qua chức năng
này. Các phiếu thu sẽ được lưu lại trên máy tính và bạn có thể tìm lại để in bất cứ lúc nào. Để tìm lại các
phiếu thu cũ, từ thanh Menu chính, bạn chọn mục “Báo cáo” > “In hóa đơn cho khách”. Cửa sổ in phiếu
thu sẽ mở ra như sau:
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Nếu phiếu thu mà bạn dự định in không nằm trong danh sách, bạn có thể tìm lại phiếu thu này bằng cách
chọn khoảng thời gian đã tạo phiếu thu trên thanh công cụ. Sau khi chọn khoảng thời gian, bạn nhấn nút
“Xem”, các phiếu thu trong khoảng thời gian mà bạn chọn sẽ hiện ra.
Để in lại phiếu thu này, click vào biểu tượng có hình máy in ở phía cuối của mỗi hàng dữ liệu, cửa sổ in
phiếu thu sẽ hiện ra như sau:

Bạn click vào nút “In” trên thanh công cụ (nút có hình cái máy in) sau đó chọn máy in để in phiếu thu.

VII.

Cấu hình thiết bị bật/tắt nguồn

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thiết bị hỗ trợ bật/tắt nguồn. Mỗi thiết bị có thể có cách cấu hình
khác nhau và tập lệnh điều khiển khác nhau. Chương trình này hỗ trợ điều khiển thiết bị bật/tắt nguồn từ
xa thông qua mạng LAN/Internet, tuy nhiên hiện tại chương trình chỉ hỗ trợ tập lệnh thông qua giao thức
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HTTP. Để cho phần hướng dẫn được dễ hiểu, chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ minh họa. Tuy nhiên, do thiết bị
điều khiển nguồn rất đa dạng về chủng loại nên chúng tôi chỉ có thể làm ví dụ minh họa trên một loại thiết
bị để làm mẫu. Với các loại thiết bị khác mà bạn có, bạn phải xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng của
thiết bị để biết cách cấu hình và điểu khiển nó. Ở đây chúng ta sẽ tập trung vào dòng thiết bị điều khiển
bật tắt nguồn IP Power 9258 cuar hãng OpenGear

1. Mô tả về thiết bị

Thiết bị IP Power có hình dáng như trên đây. Là một thiết bị điều khiển bật/tắt nguồn thông qua mạng
LAN hoặc Internet có cách thức điều khiển khá thuận tiện.
Mỗi thiết bị như vậy hỗ trợ 4 cổng ra (bạn có thể sử dụng một thiết bị như thế này để điều khiển bật/tắt
nguồn cho 4 phòng/bàn khác nhau).

Hình 5: Mặt sau của thiết bị điều khiển

Mặt sau của thiết bị điều khiển có 5 giắc cắm nguồn và 1 công-tắc bật/tắt. Giắc cắm phía ngoài bên tay
trái là giắc cắm nguồn điện vào. Bạn phải cấp nguồn điện 220V vào giắc cắm này, sau đó thiết bị sẽ chia
nguồn vào này thành 4 đầu ra tương ứng ở bên tay phải. 4 đầu ra này sẽ được điều khiển từ xa bằng
phần mềm để cho phép đầu ra nào có điện, đầu ra nào không có điện.
Công-tắc ON/OFF màu đỏ là công-tắc tắt/mở thiết bị. Bạn muốn cho thiết bị hoạt động thì bật công-tắc về
vị trí ON. Khi muốn tắt thiết bị đi thì bật công tắc về vị trí OFF.

29

Hình 6: Mặt trước của thiết bị điều khiển nguồn

Mặt trước của thiết bị điều khiển nguồn có hình dáng như trên Hình 6. Ta chỉ cần quan tâm tới một số vị
trí như sau:





Cổng mạng LAN/Internet: giắc cắm cáp mạng. Bạn cần một dây cáp mạng cắm tại cổng này và
đảm bảo rằng địa chỉ IP được cấp cho thiết bị phải được máy tính cài phần mềm nhìn thấy được.
Nói một cách đơn giản, nếu bạn điều khiển thiết bị trong nội bộ quán/cửa hàng của bạn thì bạn
cần cắm cáp mạng cho máy tính và thiết bị điều khiển nguồn này vào cùng một Modem ADSL.
Đèn báo nguồn: có 4 đèn báo nguồn tương ứng với 4 đầu ra ở mặt sau. Nếu đèn báo sáng lên
có nghĩa là đầu ra tương ứng ở mặt sau đang được cấp nguồn
Nút Reset: Nếu bạn vô ý để đầu ra của thiết bị ngắn mạch (chập điện) hoặc công suất của thiết
bị trên đầu ra quá tải thì thiết bị điều khiển sẽ tự động ngắt mạch ở tất cả các đầu ra. Khi bạn xử
lý xong sự cố ngắn mạch hoặc giảm công suất tải xuống hợp lý, bạn có thể nhấn vào nút Reset
này để khôi phục cấp nguồn cho đầu ra.

2. Xác định địa chỉ IP của thiết bị
Địa chỉ IP của thiết bị là một cách đặt tên cho thiết bị để máy tính của bạn có thể nhận ra được thiết bị
trong mạng LAN/Internet. Mỗi thiết bị khi được cắm dây mạng sẽ được cấp một địa chỉ IP có dạng là một
chuỗi 4 con số phân cách với nhau bởi 1 dấu chấm. Ví dụ: 192.168.0.101
Để máy tính có thể điều khiển được thiết bị này, bạn phải cho phần mềm trên máy tính biết được địa chỉ
IP của thiết bị. Bạn có thể tìm địa chỉ IP của thiết bị bằng cách sau:


Tải chương trình tìm IP của thiết bị tại địa chỉ:
http://hoptructuyen.com/download/IP_powerSDK/IP_powerSDK/ipEdit.exe về máy tính
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Chạy chương trình vừa tải về lên, bạn sẽ thấy chương trình xuất hiện như sau:



Cắm nguồn điện vào cho thiết bị, cắm cáp mạng cho thiết bị và bật công-tắc ON/OFF về vị trí ON
để cho thiết bị bắt đầu hoạt động
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Nhấn vào nút “Rescan” trên phần mềm tìm IP, các thiết bị đã bật nguồn và được nối mạng sẽ
xuất hiện trên phần mềm cùng với địa chỉ IP của chúng

Hình 7: Tìm thấy 1 thiết bị với IP là 192.168.1.17
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3. Tập lệnh HTTP là gì:
Tập lệnh HTTP là một tập hợp các lệnh mà thiết bị cho phép bạn gọi để thực thi một chức năng nào đó
trên thiết bị thông qua giao thức HTTP (ví dụ: lệnh bật nguồn, lệnh tắt nguồn…). Nói một cách đơn giản,
bạn mở một chương trình duyệt web ra (ví dụ: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox…) và nhập vào
thanh địa chỉ của trình duyệt một lệnh để điều khiển hoạt động của thiết bị (bật/tắt nguồn…) thì đó là một
lệnh HTTP.

Hình 8: Ví dụ về một lệnh thông qua HTTP

Hình 8 ở trên là 1 ví dụ về lệnh HTTP để lấy trạng thái của các đầu ra trên thiết bị. Lệnh này được thực
thi trên trình duyệt web Mozilla Firefox. Khi bạn gõ chuỗi lệnh vào thanh địa chỉ của trình duyệt, bạn sẽ
thấy kết quả xuất hiện ngay phía dưới.
(Lưu ý: khi bạn gõ lệnh như trên vào trình duyệt, trước hết bạn sẽ thấy một cửa sổ nhỏ hiện ra nhắc bạn
nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu. Để đảm bảo tính bảo mật của thiết bị, bạn cần cung cấp tên đăng
nhập và mật khẩu vào thì mới thực thi được lệnh. Mặc định tên đăng nhập sẽ là admin còn mật khẩu là
12345678)

4. Cấu trúc của một lệnh HTTP
Một lệnh HTTP sẽ có cấu trúc căn bản như sau:
http://username:password@xxx.xxx.xxx.xxx/Set.cmd?CMD=TênLệnh+TênThamSố1=GiáTrị1+TênThamS
ố2=GiáTrị2...
Trong đó:






UserName, Password: tên đăng nhập và mật khẩu của thiết bị (Như lưu ý ở phía trên, thiết bị sẽ
hỏi bạn tên đăng nhập và mật khẩu mỗi khi bạn thực hiện một lệnh nào đó. Để không phải nhập
tên đăng nhập và mật khẩu mỗi khi thực thi bạn có thể thêm ngay tên đăng nhập và mật khẩu
vào câu lệnh theo mẫu).
Xxx.xxx.xxx.xxx: chuỗi xxx này chính là địa chỉ IP của thiết bị mà bạn đã tìm được ở bước 2.
Xác định địa chỉ IP của thiết bị
TênLệnh: một trong các tên lệnh mà thiết bị hỗ trợ (ví dụ: GetPower, SetPower …)
Tên Tham số, Giá trị của tham số : tên và giá trị của tham số mà thiết bị hỗ trợ (tên và giá trị
của tham số có thể có hoặc không tùy theo tên lệnh ở trước)

5. Lệnh bật/tắt nguồn
Lệnh bật/tắt nguồn là một trong số các lệnh mà thiết bị hỗ trợ. Sử dụng lệnh này, bạn có thể điều khiển
bật nguồn mỗi khi bàn/phòng có khách vào và tắt nguồn mỗi khi khách ra thanh toán.
Cấu trúc của lệnh bật/tắt nguồn như sau:
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Tắt nguồn: http://username:password@xxx.xxx.xxx.xxx/Set.cmd?CMD=SetPower+P60=0
hoặc bật nguồn: http://username:password@xxx.xxx.xxx.xxx/Set.cmd?CMD=SetPower+P60=1
Trong đó:






Username, password: như trên
Xxx.xxx.xxx.xxx: địa chỉ IP của thiết bị
SetPower: tên lệnh trong trường hợp này là SetPower
P60: tên cổng ra
0/1: 0 là lệnh tắt nguồn, 1 là lệnh bật nguồn

Ở đây có 1 tham số được sử dụng là Tên cổng ra. Thiết bị IP Power 9258 này có 4 cổng ra. Tên của các
cổng ra được đặt theo nguyên tắc P6+số thứ tự bắt đầu từ 0. Như vậy, tên của cổng ra số 0 sẽ là P60,
tên của cổng ra số 1 là P61… tên của cổng ra số 3 là P63.
Ví dụ cụ thể:
Với thiết bị IP Power đã tìm thấy ở trên có IP là 192.168.1.17 và tên đăng nhập, mật khẩu đang là mặc
định thì lệnh bật/tắt nguồn cho các cổng sẽ như sau:
Cổng số 0 (P60):
Tắt nguồn: http://admin:12345678@192.168.1.17/Set.cmd?CMD=SetPower+P60=0
Bật nguồn: http://admin:12345678@192.168.1.17/Set.cmd?CMD=SetPower+P60=1
Cổng số 1 (P61):
Tắt nguồn: http://admin:12345678@192.168.1.17/Set.cmd?CMD=SetPower+P61=0
Bật nguồn: http://admin:12345678@192.168.1.17/Set.cmd?CMD=SetPower+P61=1

6. Khai báo câu lệnh lên phần mềm Navi Bill Manager
Phần mềm Navi Bill Manager hỗ trợ gọi câu lệnh tự động ở 2 thao tác:



Gọi câu lệnh bật nguồn lúc bắt đầu tạo phiếu thu mới trên 1 bàn/phòng
Gọi câu lệnh tắt nguồn lúc kết thúc thanh toán.

Để khai báo câu lệnh lên phần mềm, bạn sử dụng chức năng sửa thông tin bàn/phòng trong mục quản lý
Danh sách bàn/phòng.
Cách làm như sau:




Mở cửa sổ Danh sách bàn/phòng nếu chưa mở (xem mục c. Danh sách bàn/phòng) để biết
cách mở cửa sổ này
Chọn bàn/phòng muốn đặt lệnh điều khiển trong danh sách.
Nhấn nút “Sửa” để sửa thông tin về bàn/phòng, cửa sổ sửa thông tin bàn/phòng sẽ xuất hiện
như sau:
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Sau khi nhập lệnh bật/tắt nguồn, nhấn nút “Lưu lại” để hoàn thành quá trình đặt lệnh

Lưu ý: Để điều khiển đúng vị trí của bàn/phòng, bạn cần lưu ý khi nhập lệnh vào thông tin
bàn/phòng. Như hình trên đây, lệnh bật/tắt nguồn được đặt vào Bàn Bi-a số 1 tương ứng với
cổng P60. Như vậy: mỗi khi có khách vào bàn số 1, chương trình sẽ ra lệnh bật nguồn tại đầu ra
số 0 trên thiết bị. Bạn phải nối dây trên đầu ra số 0 của thiết bị vào Bàn Bi-a số 1 thì hoạt động
của hệ thống mới là chính xác.
Ở các bàn/phòng khác, bạn chỉ việc thay đổi tên đầu ra P60 thành các tên đầu ra tương ứng đã
nối dây
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