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I. GIỚI THIỆU
1. Mục đích và ý nghĩa của tài liệu
- Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn người dùng là kế toán công ty chi tiết từng bước sử
dụng các chức năng hệ thống quản lý bán hàng.

2. Phạm vi tài liệu
-

Tài liệu này áp dụng cho hệ thống Quản lý bán hàng web

3. Các thuật ngữ và từ viết tắt
Định nghĩa

Thuật ngữ
Admin

Admin HO

GSBH

Giám sát bán hàng

NVBH

Nhân viên bán hàng

Ghi chú
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II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DMS ONE
1. Đăng nhập
-

Ý nghĩa:
 Hướng dẫn người dùng đăng nhập vào hệ thống. Đổi mật khẩu người dùng.
Thao tác:


Đăng nhập
o Vào đường link, điền tên đăng nhập, mật khẩu (chọn “Ghi nhớ đăng nhập” nếu muốn
hệ thống tự động đề xuất user đăng nhập cho những lần đăng nhập sau). Chọn “Đăng
nhập”.

o Sau khi đăng nhập thành công, giao diện sẽ hiển thị đúng màn hình quản lý tương ứng
với thẩm quyền của user đăng nhập.


Đổi mật khẩu
o Nhấn vào link Đổi mật khẩu. Điền thông tin tên đăng nhập, mật khẩu, mật khẩu mới
và confirm mật khẩu mới để đổi mật khẩu. Sau khi đổi mật khẩu, tiến hành login lại để
kiểm tra chắc chắn mật khẩu đã đổi đúng.
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2. KẾ TOÁN CÔNG TY
- Login hệ thống với tài khoản kế toán công ty để thực hiện các chức năng của phân hệ kế
toán.
2.1 Kho
2.1.1 Nhập/Xuất kho công ty
-

Ý nghĩa:
 Nhập hàng vào kho công ty hoặc xuất hàng từ kho công ty đi kho nhà phân phối.
Thao tác:

2.1.1.1 Nhập kho công ty
2.1.1.1.1

Nhập trực tiếp trên giao diện

o Sau khi đăng nhập với quyền admin của đơn vị  chọn menu Kho  Nhập xuất kho
công ty.
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 1: Chọn Loại là “Nhập kho công ty”, Mã giao dịch do chương trình tự tạo khi
chọn xong loại. Người dùng có thể tùy ý sửa lại
 2: Chọn sản phẩm. Có thể chọn nhanh bằng cách nhập tên sản phẩm, list sản phẩm
có cùng tên sẽ tự hiện ra

 3: Nhập số lượng sản phẩm cần nhập. Định dạng nhập mặc định là Số lượng
thùng/Số lượng lẻ. Để nhập thêm sản phẩm mới, nhấn Enter
 4: Nhấn
o Lưu ý:

để lưu đơn hàng vừa nhập

 Để xóa 1 sản phẩm vừa nhập, nhấn
2.1.1.1.2

ở dòng có sản phẩm cần xóa

Nhập bằng file excel

o Sau khi đăng nhập với quyền admin của đơn vị, chọn menu Kho  Nhập xuất kho
công ty.

 1: Chọn Loại là “Nhập kho công ty”
 2: Nhấn Tải file mẫu excel  Người dùng nhập Mã giao dịch nhập kho, Sản
phẩm, Số lượng nhập
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 3: Nhấn ô

 4: Nhấn

để chọn file nhập

để hoàn tất nhập kho

2.1.1.2 Xuất kho công ty
2.1.1.2.1

Xuất trực tiếp trên giao diện

o Sau khi đăng nhập với quyền admin của đơn vị, chọn menu Kho  Nhập/Xuất kho
công ty.
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 1: Chọn Loại là “Xuất kho công ty” Mã giao dịch do chương trình tự tạo khi
chọn xong loại. Người dùng có thể tùy ý sửa lại
 2: chọn kho nhập (là kho của nhà phân phối)
 3: Chọn sản phẩm. Có thể chọn nhanh bằng cách nhập tên sản phẩm, list sản phẩm
có cùng tên sẽ tự hiện ra

 4: Nhập số lượng sản phẩm cần xuất. Định dạng nhập mặc định là Số lượng
thùng/Số lượng lẻ. Để nhập thêm sản phẩm mới, nhấn Enter
 5: Nhấn
o Lưu ý:

để lưu đơn hàng vừa tạo

 Để xóa 1 sản phẩm vừa nhập, nhấn

ở dòng có sản phẩm cần xóa

2.1.1.2.2 Xuất bằng file excel
o Sau khi đăng nhập với quyền admin của đơn vị  chọn menu Kho  Nhập/Xuất kho
công ty.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ứng dụng DMS ONE trên nền tảng web

11

Trang

 1: Chọn Loại là “Xuất kho công ty”
 2: Chọn kho nhập
 3: Nhấn Tải file mẫu excel  Người dùng nhập Sản phẩm, Số lượng xuất

 4: Nhấn ô

 5: Nhấn

để chọn file nhập

để hoàn tất nhập kho
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2.1.2 Quản lý giao dịch kho
-

Ý nghĩa:
 Xem lại lịch sử những giao dịch tác động tới kho
Thao tác:

Tại màn hình chính  chọn Kho  chọn Quản lý giao dịch kho

o Người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm sau đó nhấn
giao dịch kho đúng theo các tiêu chí đã nhập
o Người dùng nhấn vào

 hiển thị danh sách

để xem chi tiết giao dịch

2.2 Báo cáo
2.2.1 Báo cáo kho



Báo cáo xuất nhập tồn: Xem báo cáo xuất nhập tồn kho công ty. Mục đích để theo dõi
những tác động làm thay đổi tồn kho trong một khoảng thời gian cụ thể.
Báo cáo xuất nhập tồn chi tiết: Xem báo cáo chi tiết xuất nhập tồn kho công ty. Mục đích
để theo dõi những tác động cụ thể lên một mặt hàng nào đó làm thay đổi tồn kho trong
một khoảng thời gian cụ thể.
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