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1. TỔNG QUAN 

1.1 MỤC ĐÍCH 

Tài liệu được viết nhằm tô tả chi tiết các yêu cầu của khách hàng đưa ra cho phần mềm. 

Đây cũng là căn cứ cơ bản để hai bên đàm phán ký hợp đồng nếu giải pháp này được lựa 

chọn. 

2. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC PHÂN HỆ 

2.1 Quản lý kho 

2.1.1 Nhập nguyên liệu vào kho (nhập từ nhà cung cấp hoặc nhập từ chợ): 

- Chức năng này cho phép người sử dụng nhập các thông tin của nguyên liệu cần nhập 

vào kho để quản lý. Các thông tin đầu vào trong phiếu nhập kho gồm: 

 Số chứng từ: thông tin về số chứng từ này do người dùng tự quy định và nhập vào, 

dựa vào số chứng từ từ bên ngoài chương trình. 

 Ngày nhập kho: mục đích để người quản lý biết được thời gian chi tiết của từng 

nguyên liệu đuợc nhập khi nào.  

o Cho phép người nhập chọn thời gian từ calendar 

o Hoặc nếu người dùng không chọn thời gian từ từ calendar thì chương trình sẽ tự 

động lấy ngày hệ thống hiện tại để đưa vào. 

 Tên nguyên liệu:  

o Hiển thị danh sách tên các nguyên liệu hiện có, từ đây người dùng có thể chọn 

lấy tên của loại nguyên liệu cần nhập vào. 

o Nếu tên của loại nguyên liệu cần nhập chưa có thì người dùng cần vào phần quản 

lý về nguyên liệu để thêm mới vào một loại mới. 

 Số lượng:  Nhập vào số lượng nguyên liệu nhập vào kho để khi kiểm kho có thể biết 

được khối lượng hàng tồn đọng trong kho. 

 Đơn vị tính: Hệ thống sẽ tự động thông báo đơn vị tính và đơn giá của nguyên liệu ở 

thời điểm hiện tại sau khi người dùng chọn tên nguyên liệu. 

 Đơn giá: hệ thống tự động lấy đơn giá theo từng nguyên liệu mà người dùng đã chọn 

để thêm nguyên liệu vào kho. 

 Thành tiền:  

o Hệ thống tự động tính tiền của từng loại nguyên liệu nhập vào 
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o Thành tiền = đơn giá * số lượng 

 Tổng tiền: hệ thống tự động cộng tất cả các kết quả tính tiền (Thành tiền) của từng 

loại nguyên liệu lại thành một  tổng giá trị của phiếu nhập hiện tại. 

 Tên kho chứa:  

o Hiển thị danh sách tên các kho chứa hiện đang có cho người dùng thuận tiện trong 

việc chọn lựa kho chứa nguyên liệu nhập vào cho phù hợp. 

o Việc chọn tên kho từ một danh sách có sẳng các kho hiện có sẽ giúp người dùng 

tránh được việc một kho chứa có hai tên kho khác nhau. 

o Nếu tên kho cần nhập nguyên liệu vào chưa có thì người dùng cần vào phần quản 

lý về danh sách kho hiện tại để thêm mới vào một loại kho mới. 

 Ngày báo xanh: do người dùng tự quy định thời gian lưu trữ và ngày thông báo khi 

nguyên liệu này sắp hết hạn sử dụng. 

 Ngày báo tím: do người dùng tự quy định thời gian lưu trữ và ngày thông báo khi 

nguyên liệu này chính thức hết hạn sử dụng. 

 Nhà cung cấp:  

o Hiển thị danh sách tên của tất cả các nhà cung cấp nguyên liệu hiện tại đang có, 

điều này thuận tiện cho người dùng tránh việc trùng lặp nhà cung cấp. 

o Việc chọn tên nhà cung cấp từ một danh sách có sẳng các kho hiện có sẽ giúp 

người dùng tránh được việc một nhà cung cấp có tới hai tên khác nhau. 

o Nếu hàng được mua từ chợ về thì chợ cũng đaị diện là một nhà cung cấp. 

o Nếu tên nhà cung cấp nguyên liệu vào chưa có thì người dùng cần vào phần quản 

lý về danh sách nhà cung cấp hiện tại để thêm mới vào một nhà cung cấp mới. 

 Diễn giải:  

o Người dùng nhập thông tin mô tả về nguyên vật liệu nhập vào để diễn giải công 

dụng, hay mục đích của việc dùng nguyên liệu này để làm gì trong việc chế biến. 

o Cho phép người dùng nhập vào thông tin bằng tiếng Việt có dấu. 

2.1.2 Điều chuyển kho (đảo kho):  

- Chức năng này cho người dùng thay đổi kho chứa nguyên liệu từ kho này sang kho khác, 

mà không ảnh hưởng đến giá trị cũng như khối lượng nguyên liệu khi tổng kết  các kho. 
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- Khối lượng của nguyên liệu trong kho củ sau khi thực hiện đảo kho sẽ giảm xuống một 

lượng bằng chính lượng nguyên liệu đã chuyển đi, đồng thời kho nhận mới sẽ tăng lên 

một lượng bằng chính khối lượng từ nguyên liệu được chuyển đến. 

- Thông tin điều chuyển kho gồm: 

 Số chứng từ: thông tin về số chứng từ này do người dùng tự quy định và nhập vào, dựa 

vào số chứng từ ở bên ngoài chương trình. 

 Kho chuyển: người dùng chọn kho có chứa nguyên liệu cần chuyển trong danh sách các 

kho hiện đang có. 

 Kho nhận: là kho sẽ chứa nguyên liệu sau khi thực hiện việc đảo kho. 

 Tên nguyên liệu: chọn tên nguyên liệu cần chuyển từ danh sách các nguyên liệu có 

sẳng trong từng kho khi người dùng thực hiện việc chọn “Kho chuyển”, người dùng tiết 

kiệm được thời gian khi không cần phải gõ lại. 

 Số lượng: là số lượng nguyên liệu cần chuyển từ kho hiện tại sang kho mới. 

 Thời gian: 

o Lưu trữ ngày thực hiện việc chuyển kho của nguyện. 

o Cho phép người dùng chọn thời gian từ calendar có sẳng để chuyển kho , hoặc hệ 

thống tự động chọn ngày hiện tại của hệ thống khi người dùng không chọn. 

Chú ý: Khi thực hiện việc chuyển kho của một nguyên vật liệu nào đó thì hệ thống phải tự 

động cập nhật hạn xử dụng của nguyên liệu đó qua kho mới, tổng thời gian hết hạn của hai 

kho trước và sau điều chuyển phải đúng với thời gian hết hạn được đưa ra ban đầu cho 

nguyên liệu đó. 

2.1.3 Xuất để bán:  

- Nhằm quản lý số lượng nguyên liệu xuất ra khỏi kho 

 Số chứng từ: thông tin về số chứng từ này do người dùng tự quy định và nhập vào, dựa 

vào số chứng từ ở bên ngoài chương trình. 

 Thời gian: 

o Lưu trữ ngày bán theo định dạng “ngày/tháng/năm”. 

o Cho phép người dùng chọn thời gian từ calendar có sẳng để chuyển kho , hoặc hệ 

thống tự động chọn ngày hiện tại của hệ thống khi người dùng không chọn 

calendar. 
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 Tên khách hàng: Do người dùng tự chọn tên khách hàng để bán từ danh sách khách 

hàng đã có sẳng. 

 Tên kho xuất: người dùng chọn kho có chứa nguyên liệu cần xuất trong danh sách các 

kho hiện đang có 

 Tên nguyên liệu: Tên nguyên liệu do người dùng chọn từ danh sách hiển thị tất cả các 

nguyên liệu hiện có, nguyên liệu trong các kho sẽ được hiển thị khi người dùng chọn “Tên  

kho xuất”. 

 Mã nguyên liệu: tự động hiển thị theo đúng “Tên  nguyên liệu” mà người dùng chọn 

để xuất 

 Số lượng:  

o Số lượng bán ra của mỗi nguyên liệu do người dùng nhập vào 

o Số lượng này được quy định là kiểu số nguyên 1,2,3,4… hoặc số thập phân 

1.1 , 0.02, 0.002,…. (dùng dấu “.” để quy định khi nhập đơn vị thập phân) 

 Đơn vị tính: hệ thống tự động lấy đơn vị tính của mỗi nguyên liệu khác nhau đã được 

quy định trước, khi người dùng chọn các loại “Tên nguyên liệu” khác nhau. 

 Đơn giá bán: hệ thống tự động hiển thị đơn giá bán của mỗi nguyên liệu khác nhau đã 

được quy định trước, khi người dùng chọn các loại “Tên nguyên liệu” khác nhau. 

 Thành tiền:  

o Hệ thống tự động tính tổng giá trị nguyên liệu được bán 

o Thành tiền = Số lượng* Đơn giá bán 

 Tổng tiền:  

o Hệ thống tự động tính tổng giá trị nguyên liệu được bán từ các khoản thành 

tiền 

o Tổng tiền = tổng các thành tiền cọng lại 

 Thông tin khác: người dùng có thể nhập vào các thông tin mô tả việc bán nguyên liệu 

này, có thể mô tả bằng tiếng Việt có dấu hoặc không dấu.  

2.2 Quản lý hệ thống tự động cảnh báo nguyên liệu tồn kho khi thực hiện xuất kho: 

2.2.1 Báo vàng:  

- Định mức báo vàng là khối lượng nguyên liệu được người dùng tự quy định cho mỗi loại 

nguyên liệu khác nhau. 



 v.1.0 

  9/16 

- Báo vàng dùng để cảnh báo nguyên liệu trong kho sắp hết. 

- Khi người dùng thực hiện việc xuất nguyên liệu để chế biến hay bán ra ngoài mà khối 

lượng tồn kho còn lại nhỏ hơn hoặc bằng định mức báo vàng thì hệ thống xuất hiện cửa 

sổ cảnh báo để nhắc nhỏ người dùng nguồn nguyên liệu hiện tại sắp hết thông tin cảnh 

báo gồm những nội dung sau: 

 Thời gian: chương trình tự động lấy thời gian hiện tại của hệ thống máy đang chạy 

gồm: ngày/tháng/năm 

 Kho chứa: kho hiện tại đang thực hiện việc xuất nguyên liệu và cảnh báo. 

 Mã nguyên liệu: chương trình tự động hiển thị mã nguyên liệu đúng với mã nguyên 

liệu của nguyên liệu đang được cảnh báo sắp hết. 

 Tên nguyên liệu: chương trình tự động hiển thị tên nguyên liệu theo đúng với mã 

nguyên liệu 

 Số lượng tồn kho: thông báo số lượng tồn kho của nguyên liệu ở thời điểm hiện tại 

 Đơn vị tính: tự động hiển thị đơn vị tính theo đúng nguyên liệu đang được cảnh 

báo. 

2.2.2 Báo đỏ: 

- Định mức báo đỏ là khối lượng nguyên liệu được người dùng tự quy định cho mỗi loại 

nguyên liệu khác nhau. 

- Báo đỏ được dùng để cảnh báo nguyên liệu trong kho đã hết hoặc đang ở mức báo động 

phải nhập thêm nguyên liệu ngay. 

- Khi người dùng thực hiện việc xuất nguyên liệu để chế biến hay bán ra ngoài mà khối 

lượng tồn kho còn lại nhỏ hơn hoặc bằng định mức báo đỏ thì hệ thống xuất hiện cửa sổ 

cảnh báo đỏ và yêu cầu nhập thêm nguyên liệu. Nếu người dùng đồng ý việc nhập thêm 

thì hệ thống tự động xuất ra Phiếu yêu cầu nhập với các thông tin sau: 

 Thời gian: chương trình tự động lấy thời gian hiện tại của hệ thống máy đang chạy 

gồm: ngày/tháng/năm 

 Kho chứa: kho hiện tại đang thực hiện việc xuất nguyên liệu và cảnh báo. 

 Mã nguyên liệu: chương trình tự động hiển thị mã nguyên liệu đúng với mã nguyên 

liệu của nguyên liệu đang được cảnh báo sắp hết. 

 Tên nguyên liệu: chương trình tự động hiển thị tên nguyên liệu theo đúng với mã 

nguyên liệu 
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 Số lượng tồn kho: thông báo số lượng tồn kho của nguyên liệu ở thời điểm hiện tại 

 Số lượng cần nhập: số lượng nguyên liệu cần nhập khi hệ thống báo đỏ = 

định mức báo vàng * 2 

 Đơn vị tính: tự động hiển thị đơn vị tính theo đúng nguyên liệu đang được cảnh 

báo. 

 Đơn giá: hệ thống tự động hiển thị đơn giá của nguyên liệu đó hiện đang có trong 

kho. 

 Thành tiền: hệ thống tự động hiển thị số tiền của nguyên liệu cần nhập theo công 

thức tính Thành tiền = Số lượng cần nhập * đơn giá. 

2.3 Quản lý hệ thống tự động cảnh báo hạn sử dụng nguyên vật liệu: 

2.3.1 Báo xanh:  

- Định mức báo xanh là thời lượng sử dụng của nguyên liệu được người dùng tự quy định 

cho mỗi loại nguyên liệu khác nhau, nhằm đảm bảo vấn đề chất lượng sản phẩm và hạn 

chế hư tổn. 

- Báo xanh là cảnh báo thời lượng sử dụng của nguyên liệu hiện đang có trong kho sắp hết 

hạn lưu trữ sử dụng. Nội dung cảnh báo gồm có: 

 Kho chứa: kho hiện tại chứa nguyên nguyên liệu được cảnh báo. 

 Mã nguyên liệu: chương trình tự động hiển thị mã nguyên liệu đúng với mã nguyên 

liệu của nguyên liệu đang được cảnh báo sắp hết hạn. 

- Tên nguyên liệu: chương trình tự động hiển thị tên nguyên liệu theo đúng với mã nguyên 

liệu được cảnh báo. 

- Thời gian sử dụng: hiển thị đúng thời gian lưu trữ sử dụng của nguyên liệu do người dùng 

định lượng lúc nhập nguyên liệu vào kho (từ ngày … đến ngày…..). 

- Thời gian còn lại: là số ngày nguyên liệu đó còn có thể sử dụng được = thời gian 

hết hạn(báo đỏ) – định mức báo xanh 

2.3.2 Báo tím:  

- Định mức báo tím là báo động thời lượng sử dụng của nguyên liệu đã hết, được người 

dùng tự quy định cho mỗi loại nguyên liệu khác nhau.Do người dùng định lượng lúc nhập 

nguyên liệu vào kho. Nội dung cảnh báo gồm có: 

 Kho chứa: kho hiện tại chứa nguyên nguyên liệu được cảnh báo. 
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 Mã nguyên liệu: chương trình tự động hiển thị mã nguyên liệu đúng với mã nguyên 

liệu của nguyên liệu đang được cảnh báo sắp hết hạn. 

 Tên nguyên liệu: chương trình tự động hiển thị tên nguyên liệu theo đúng với mã 

nguyên liệu được cảnh báo. 

 Thời gian sử dụng: hiển thị đúng thời gian lưu trữ sử dụng của nguyên liệu do 

người dùng định lượng lúc nhập nguyên liệu vào kho (từ ngày … đến ngày…..). 

2.4 Quản lý chế biến sản phẩm: 

2.4.1 Mô tả: Là quản lý và tính toán số lượng cần thiết của các nguyên vật liệu khác nhau cần để 

chế biến ra một thành phẩm. 

2.4.2 Nhập yêu cầu của phiếu sản xuất thành phẩm: 

 Số chứng từ:   

o Do người dùng tự quy định và nhập vào từ bên ngoài. 

o Số chứng từ nhập vào sau không được giống với số chứng từ nhập vào trước, hệ 

thống sẽ có thông báo khi người dùng nhập vào chứng từ trùng nhau. 

 Thời gian: 

o Lưu trữ ngày bán theo định dạng “ngày/tháng/năm”. 

o Cho phép người dùng chọn thời gian từ calendar có sẳng để chuyển kho , hoặc hệ 

thống tự động chọn ngày hiện tại của hệ thống khi người dùng không chọn 

calendar. 

 Tên thành phẩm: Tên này do người dùng tự chọn vào danh sách các thành phẩm hiện 

đang có. 

 Đơn vị tính: hệ thống tự động hiển thị đơn vị tính của từng thành phẩm khác nhau đã 

được quy định trước, ĐVT sẽ thay đổi khi người dùng chọn các “Tên thành phẩm” khác 

nhau. 

 Số lượng:  

o Người dùng tự nhập vào số lượng thành phẩm cần sản xuất 

o Số lượng nhập vào được quy định là kiểu số nguyên: 1,2,3,4,…. 

 Đơn giá : hệ thống tự động hiển thị đơn giá của mỗi thành phẩm khác nhau đã được quy 

định trước, khi người dùng chọn các loại “Tên thành phẩm” khác nhau. 

 Thành tiền:  
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o Hệ thống tự động tính tổng giá trị thành phẩm cần sản xuất 

o Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. 

 Thông tin diễn giải: người dùng có thể nhập vào các thông tin mô tả việc yêu cầu xuất 

nguyên liệu cần để chế biến thành phẩm đang yêu cầu. 

Chú ý: việc tính thành tiền của các nguyên liệu tham gia việc chế biến thành phẩm phải theo 

nguyên tắc “nhập truớc xuất trước”. 

2.4.3 Phiếu xuất nguyên liệu (báo cáo các nguyên liệu cần thiết để chế biến thành phẩm 

vừa được yêu cầu): 

-  Mô tả:  Phiếu này phát sinh tự động sau khi phiếu yêu cầu sản xuất hoàn thành. Thông 

tin chi tiết của phiếu xuất gồm:  

 Số chứng từ 

o Hệ thống tự động hiển thị số chứng từ ở phiếu yêu cầu sản xuất thành phẩm. 

 Thời gian: 

o Lưu trữ ngày bán theo định dạng “ngày/tháng/năm”. 

o Cho phép người dùng chọn thời gian từ calendar có sẳng để chuyển kho , hoặc hệ 

thống tự động chọn ngày hiện tại của hệ thống khi người dùng không chọn 

calendar. 

 Thông tin diễn giải: Hệ thống tự động hiển thị thông tin diễn giải, thông tin này chính 

là Thông tin diễn giải ở phiếu yêu cầu sản xuất thành phẩm. 

 STT: là số thứ tự mà hệ thống tự động hiển thị theo số lượng của các nguyên liệu tham 

gia chế biến. 

 Tên kho: người dùng chọn kho xuất nguyên liệu, hệ thống sẽ tự động hiển thị tất cả các 

nguyên liệu ở phần Tên nguyên liệu hiện đang có trong kho. 

 Mã nguyên liệu: Chương trình tự động hiển thị tất cả các mã nguyên liệu tham gia trong 

việc chế biến thành phẩm vừa được yêu cầu. 

 Tên nguyên liệu: chương trình tự động hiển thị tên nguyên liệu theo đúng với từng mã 

nguyên liệu được hiển thị 

 Đơn vị tính: tự động hiển thị những đơn vị tính của các nguyên liệu khác nhau tham gia 

trong việc chế biến thành phẩm 

 Đơn giá: Chương trình tự động hiển thị đơn giá của mỗi loại nguyên liệu theo đơn vị tính. 
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 Số lượng : Chương trình tự động tính toán và hiển thị đúng khối lượng cần thiết của các 

loại nguyên liệu tham gia chế biến để chế biến được khối lượng thành phẩm vừa được 

yêu cầu ở Phiếu yêu cầu sản xuất thành phẩm. 

o Số lượng = định mức của nguyên liệu theo từng loại thành phẩm* số 

lượng thành phẩm cần chế biến. 

 Thành tiền: chương trình tự động tính tiền của mỗi nguyên liệu tham gia chế biến thành 

phẩm. 

o Thành tiền = đơn giá * Số lượng. 

 Tổng tiền: chương trình tự động tính tổng tiền của khối lượng các nguyên liệu tham gia 

chế biến số lượng thành phẩm được yêu cầu. 

2.4.4 Quản lý nguyên liệu và định mức cho chế biến thành phẩm mới:  

- Điều này giúp người dùng quản lý đưa ra các chỉ số quy định về sự hao hụt cho phép 

của từng loại nguyên liệu khi dùng chế biến thành phẩm. Quản lý được thất thoát trong 

quá trình quản lý và chế biến nguyên liệu. 

- Sau khi người dùng tạo mới một thành phẩm: 

 Tên thành phẩm: Do người dùng chọn từ danh sách các thành phẩm để định 

mức chế biến cho nó 

 Nguyên liệu: Cho phép người dùng đưa các loại nguyên liệu cần thiết vào dùng 

để chế biến. 

 Định mức: Cho phép định mức khối lượng của nguyên liệu đó dùng khi chế 

biến. 

 Hao phí: Người dùng có thể tự đưa vào định mức hao hụt của từng nguyên liệu 

khi tham gia chế chế biến các thành phẩm khác nhau.  

 Ví du: với nguyên liệu là rau muống thì: 

 Luộc: mức hao phí 2% 

 Chiên: mức hao phí 3% 

Vậy khối lượng nguyên liệu thô cần xuất khi chế biến thành phẩm = 

nguyên liệu thành phẩm cần * định mức hao phí 

 Đơn giá: do chương trình tự động hiển thị theo nguyên liệu 
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 Thành tiền: nhằm thông báo cho người dùng biết được số tiền chi tiết của các 

nguồn nguyên liệu tham gia vào chế biến thành phẩm.  

 Thành tiền = định mức * hao phí * đơn giá 

 Tổng tiền: Thông báo cho người dùng tổng giá trị của nguyên liệu dùng trong 

chế biến thành phẩm, là căn cứ để người dùng định giá bán thành phẩm cho 

người tiêu dùng. 

 

2.5 Quản lý thông tin kho:  

 STT: số thứ tự của kho do hệ thống tự động sinh ra để người dùng biết số lượng kho hiện tại 

đang có 

 Mã kho: do người dùng tự quy định và nhập vào, mã kho nhập vào sau không được trùng với mã 

kho đã có trước 

 Tên kho: do người dùng tự nhập vào tên kho để quản lý 

 Diễn giải: đây là thông tin do người dùng nhập vào để mô tả về kho đang thêm 

2.6 Quản lý danh sách loại nguyên liệu:  

 STT: số thứ tự của do hệ thống tự động sinh ra để người dùng biết số lượng nguyên liệu hiện tại 

đang có 

 Mã nguyên liệu: do người dùng tự quy định cho mỗi loại nguyên liệu và nhập vào hệ thống 

 Tên nguyên liệu: là tên của nguyên liệu nhập vào 

 Nhóm nguyên liệu: người dùng tự chọn nguyên liệu này thuộc nhóm nguyên liệu nào trong các 

nhóm hiện đang có. 

 Đơn vị tính: do người dùng nhập vào. 

 Số lượng báo vàng: người dùng nhập vào số lượng báo vàng để hệ thống cảnh báo khi nguyên 

liệu dùng trong kho sắp hết. 

 Số lượng báo đỏ: là số lượng mà hệ thống tự động báo khi nguyên liệu trong kho bằng 0 hoặc 

bằng một số lượng do người dùng tự nhập vào. 

 Diễn giải: mô tả thông tin về nguyên liệu 

2.7 Quản lý danh sách loại nhóm nguyên liệu:  
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 STT: số thứ tự của do hệ thống tự động sinh ra để người dùng biết số lượng nhóm nguyên liệu 

hiện tại đang có 

 Mã nhóm: do người dùng tự quy định và nhập vào 

 Tên nhóm: tên của nhóm nguyên liệu  

2.8 Quản lý nhà cung cấp:  

- Nhằm giúp người dùng quản lý được thông tin các nhà cung cấp của từng loại nguyên vật liệu, 

thuận tiện cho việc theo dõi chất lượng vật liệu và liên hệ thông tin. 

- Thông tin nhà cung cấp gồm: 

o STT: Số thứ tự nhà cung cấp đang nhập vào, số này do hệ thống tự động hiển thị dựa 

trên số thứ tự lớn nhất của nhà cung cấp đã có. 

o Mã nhà cung cấp: do người dùng tự nhập vào theo quy định riêng của đơn vị, mã đơn 

vị nhập vào sau không được trùng với mã nhà cung cấp trước hiện đang có trong 

chương trình 

o Tên nhà cung cấp: do người dùng tự nhập vào, bắt buộc nhập thông tin 

o Địa chỉ: không bắt buộc phải nhập 

o Số điện thoại: có thể nhập điện thoại di động hoặc cố định, điện thoại gồm số hoặc 

thêm các ký tự khác (ví dụ: (+84).511…………..), có thể nhập hoặc để trống. 

o Email: có thể có hoặc không 

o Thông tin mô tả: có thể có hoặc không 

2.9 Quản lý khách hàng:  

2.9.1 Quản lý thông tin khách hàng 

- Nhằm giúp người dùng quản lý được thông tin các khách hàng, để có các chính sách chăm sóc 

khách hàng thích hợp. 

- Từ danh sách khách hàng được nhập và quản lý này để phục vụ cho việc lấy thông tin trong quá 

trình bán hàng ở phiếu xuất để bán  

- Thông tin khách hàng gồm: 

o STT: Số thứ tự nhà cung cấp đang nhập vào, số này do hệ thống tự động hiển thị dựa 

trên số thứ tự lớn nhất của nhà cung cấp đã có. 
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o Mã khách hàng: do người dùng tự nhập vào theo quy định riêng của đơn vị, mã đơn 

vị nhập vào sau không được trùng với mã nhà cung cấp trước hiện đang có trong 

chương trình 

o Tên khách hàng cấp: do người dùng tự nhập vào, bắt buộc nhập thông tin 

o Địa chỉ:không bắt buộc phải nhập 

o Số điện thoại: có thể nhập điện thoại di động hoặc cố định, điện thoại gồm số hoặc 

thêm các ký tự khác (ví dụ: (+84).511…………..), có thể nhập hoặc để trống. 

o Email: có thể có hoặc không 

o Thông tin mô tả: có thể có hoặc không 

2.9.2 Hệ thống cảnh báo chăm sóc khách hàng 

o Màu hồng: thông báo sắp đến ngày sinh nhật của khách hàng 

o Màu đỏ: thông báo đã đến ngày sinh nhật của khách hàng 

2.10 Hệ thống các báo cáo:  

2.10.1 Báo cáo tình hình nhập hàng theo từng thời điểm 

2.10.2 Báo cáo tình hình xuất kho theo từng thời điểm 

2.10.3 Báo cáo số lượng hàng hoá, vật tư theo chủng loại hàng hoá ở từng thời điểm 

2.10.4 Báo cáo tình hình điều chuyển kho 

2.10.5 Báo cáo tình hình định mức của tất cả nguyên liệu theo thành phẩm 

2.10.6 Báo cáo thông tin nguyên liệu theo các thông tin định mức hao phí 

2.10.7 Báo cáo thông tin nguyên liệu theo các thông tin định mức báo đỏ, báo vàng, báo xanh, báo 

tím ở thời điểm hiện tại 

2.10.8 Báo cáo tình hình các vật tư đã được cảnh báo theo từng thời điểm 

3. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 

Nếu có bất ký ý kiến thắc mắc gì về giải pháp chúng tôi cung cấp, xin vui lòng liên hệ: 


