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LỜI NÓI ĐẦU 

  

Với mong muốn trợ giúp công tác quản lý tài chính một cách hiệu quả, Công ty Cổ Phần 

ACMAN giới thiệu một công cụ trợ giúp tốt nhất đó là phần mềm bán hàng ACENT SHOP. 

ACENT là một phần mềm đáp ứng được tối đa nhu cầu quản lý tài chính của doanh nghiệp, và là 

công cụ quản lý tốt nhất để làm việc. 

ACENT được thiết kế và lập trình trên công nghệ hiện đại và theo quy chuẩn của Bộ tài 

chính. Với sản phẩm này người sử dụng chỉ cần cập nhật số liệu đầu vào phát sinh theo hệ thống 

chứng từ, máy tính sẽ tự động tính toán và đưa ra các sổ sách báo cáo tài chính, báo cáo quản trị 

và các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Với mong muốn trợ giúp tất cả những người đang và sẽ sử dụng phần mềm bán hàng 

ACMAN có được cái nhìn tổng quan nhất về chương trình cũng như các tính năng và cách sử 

dụng chương trình một cách đơn giản nhất. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ACMAN
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PHẦN II.  CÀI ĐẶT PHẦN MỀM 

 

Trong đĩa CD-ROM có 03 thư mục như hình dưới đây. 

• ACent Shop Client: Phiên bản dành cho cài đặt ở máy trạm. 

• ACent Shop Server: Phiên bản cài cho máy chủ, hoặc chỉ cài 1 máy sử dụng. 

• Addon: Các tiện ích cần thiết cho kỹ thuật khi cài đặt phần mềm. 

2.1. Cài đặt máy chủ: 

Trong thư mục ACent Shop Server chọn file setupAcent Shop, tiếp tục các bước như tiến trình 

dưới đây. 

 

 

Lưu ý: Đây là phương pháp chạy tự động mà bộ cài đặt tự chạy và tìm các yếu tố cần thiết còn 

thiếu để cài vào máy tính của bạn. 

Bấm INSTALL ở màn hình này để tiếp tục cài đặt. 
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Bấm FINISH ở màn hình này để tiếp tục cài đặt. 

 

Tiếp tục cài đặt cơ sở dữ liệu SQL Express vào máy tính. Chọn vào các vùng khoanh đỏ theo 

trình tự. 
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Hướng dẫn sử dụng ACENT Shop 

Trang 7/42 
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2.2. Cài đặt máy trạm. 

Giao diện tương tự phần cài đặt phần mềm Acent trên máy chủ 

2.3. Thiết lập ngày tháng năm, định dạng số 

Chọn: Start\Settings\Control Panel 

 

Nháy đúp chuột vào Regional and Language Options -> Chọn Customize...  
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Định dạng Numbers:  

- Phần Decimal symbol dấu phảy (,) 

- Phần Digit grouping symbol dấu chấm (.) 

 

Định dạng Currency 

 - Phần: Decimal symbol chọn dấu phẩy (,) 

 - Phần: Digit grouping symbol chọn dấu chấm (.) 
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Định dạng ngày tháng năm 

- Phần định dạng Date (ngày/ tháng/ năm)  

 

- Phần: Short date format bạn chọn (dd/MM/yyyy) 

- Sau đó bạn chọn phím OK để kết thúc việc thiết lập. 

 

2.4  Thiết lập kết nối đăng nhập vào phần mềm ACENT SHOP 
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Dùng bộ cài setup trong đĩa CD do chúng tôi đã cung cấp, chương trình cài hoàn tất sẽ tự 

động tạo ra thư mục D:\ Acent 2012, đồng thời chương trình tự tạo ra Shortcut trên màn hình 

desktop, File đó có tên là Acent , biểu tượng     

 

    Nhấp đúp chuột vào biểu tượng này, bạn thấy chương trình đòi hỏi phải thiết lập các tham 

số lần đầu tiên cho chương trình.  

Thiết lập kết nối dữ liệu: 

 

Bấm vào biểu tượng  để phần mềm quét các máy chủ dữ liệu SQL đang có trong mạng nội 

bộ.  

 

Tên Server: VAIOE\ACMAN  (Trong đó : VAIOE: là tên máy tính cài phần mềm ACENT 

SHOP, \ACMAN: là tên server SQL của ACMan cài trong máy tính) 

Kiểu chứng thực: SQL server Authentication. 

Tên đăng nhập: sa 

Mật khẩu: 1234567 

ACENT 
SHOP 
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  Có thể bâm INSERT tại ô Tên Server để bật ra giao diện kết nối, cho phép gõ vào các 

thông số kết nối với máy chủ để kết nối. 

 

Trong trường hợp nếu chưa có cơ sở dữ liệu thì ấn nút   để tạo cơ sở dữ 

liệu. 

 

 

Năm TC: là năm làm việc  

Mô tả CSDL: là tên diễn giải cho dữ liệu 

Đường dẫn: là nơi lưu trữ dữ liệu trên phần mềm 

Quản trị viên: là tên đăng nhập cho dữ liệu 

Tên quản trị: là tên diễn giải 

Mật khẩu quản trị: là mật khẩu đăng nhập vào dữ liệu 
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 Sau khi tạo dữ liệu xong NSD ấn Kết nối   để đăng nhập vào phần mềm.  

 

Ở giao diện đăng nhập. Bạn hãy nhập tên đăng nhập và mật khẩu.  

Mặc định: Tên: admin, Mật khẩu: 1  

Chọn ngôn ngữ và cơ sở dữ liệu. 

Lưu ý số License là số bản quyền mà chúng tôi đã cung cấp khi ký hợp đồng hoặc bạn 

hãy liên lạc ngay với chúng tôi để có bản quyền của chương trình. 
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PHẦN III: HƯỚNG DẪN  CHUNG 

3. Các thao tác cơ bản làm việc với ACENT SHOP 

3.1 Mở chương trình: 

Nháy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình trên màn hình Desktop giao diện như sau: 

 

Các thông tin cơ bản khi mở chương trình: 

- Tên đăng nhập: Gõ đúng tên người dùng vào ô này (admin) 

- Mật khẩu:   Gõ đúng mật khẩu của chương trình vào ô này (1) 

- Chọn CSDL:  Nhấp đúp vào mũi tên để chọn dữ liệu làm việc 

Chọn cơ sở dữ liệu làm việc, đây là phần quan trọng, xác định ta đang làm việc với cơ sở dữ liệu 
nào. 

(Trường hợp dùng màn hình cảm ứng, bấm vào … ở tên đăng nhập, mật khẩu để hiện bàn 

phím ảo cho nhập liệu). 

 

Chú ý: 

Khi làm việc với phần mềm bán hàng tính làm việc thì dữ liệu được cài đặt tại máy tính đó. 
Thông thường chương trình để mặc định D:\ACent 2012 (bạn có thể đặt dữ liệu ở bất kỳ ổ nào, 
thư mục nào trên mày tính, ACent không bắt buộc để thư mục D:\ACent 2012) 

Khi có nhiều máy tính cùng làm việc với một cơ sở dữ liệu, thì dữ liệu được cài đặt tại máy 
chủ, còn các máy tính khác thì làm việc qua mạng Lan. 
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 Khi máy chủ làm việc thì không cần bật các máy trạm, còn khi một trong các máy trạm làm 
việc thì phải bật máy chủ để thông tin cập nhập phải lưu ở máy chủ. 

Cách thiết lập đường dẫn cơ sở dữ liệu: Nháy đúp chuột vào “biểu tượng  ” chờ khoảng 1-
2 phút để phần mềm quét các máy chủ dữ liệu có trong mạng và sau đó bấm vào nút  để chọn 
tên sever chứa cơ sở dữ liệu làm việc. 

 
- Tên Sever:            Chọn tên máy chủ  

- Kiểu chứng thực: SQL Server Authentication 

- Tên đăng nhập:    sa 

- Mật khẩu:             1234567 

Sau khi nhập các thông tin: tên đăng nhập, mật khẩu và xác định được cơ sở dữ liệu làm việc, 
bạn bấm vào nút Đăng nhập để mở chương trình. 

 
 

3.2 Giới thiệu thanh menu ACENT SHOP 

Dữ liệu:    

A. Thu Ngân: (Mở cửa sổ thu ngân hàng ngày). 
B. Quản lý hoá đơn: (Quản lý các hoá đơn đã thanh toán). 
C. Thiết lập hàng bán: (Danh mục hàng hoá bán ra). 
D. Đơn đặt hàng: Đơn dự kiến nhập hàng, 
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E. Nhập kho từ NCC: Quản lý các đơn hàng nhập kho từ nhà cung cấp 
F. Nhập hàng trả lại từ khách hàng. 
G. Quản lý kho hàng 

01. Thiết lập thông số nhật kho: Thiết lập các tài khoản kho mặc định. 
02. Thiết lập kho xuất mặc định: Định nghĩa kho bán hàng theo máy tính. 
03. Thiết lập định mức tồn kho (Quy định tồn kho tối thiểu). 
04. Thiết lập hệ thống đồng bộ mã hàng hoá (Thao tác này giúp cho việc động bộ mã 

hàng của các kho hàng với nhau hoặc kho hàng với danh mục hàng bán, thao tác 

giúp cho việc thống nhất quản lý và giảm tải thông tin nhập liệu). 
05. Thiết lập các bút toán xuất kho tự động 

� Xuất kho tự động là kho hàng được tự động xuất ra, tính vào giá vốn khi có 
nghiệp vụ bán hàng. 

� Điều kiện để xuất kho tự động là TK 5111 doanh thu và TK 1561- hàng hóa 
(TK155 – Thành phẩm) phải thống nhất, đồng bộ cùng một hệ thống mã (xem 
chi tiết mục 7 phần này). 

� Thiết lập các tài khoản liên quan để chương trình tự động xuất kho 

06. Thiết lập thông số nhập kho 
07. Làm xuất kho tự động (Ra lệnh cho phần mềm thực hiện các thao tác xuất giá vốn 

hàng hóa với các thiết lập sẵn). 
08. Thiết lập định mức chi tiết: Định mức hàng hóa xuất kho theo hàng bán ra. 
09. Tổng hợp tồn kho: Theo dõi nhanh tình hình N-X-T của hàng hóa liên kho. 

H. Thiết lập danh mục chung 
01. Danh mục đơn vị tính (Quy đổi đơn vị tính). 
02. Danh mục ngoại tệ 
03. Danh mục tỷ lệ chiết khấu 
04. Danh mục thuế suất, thuế VAT 
05. Thiết lập hệ thống thanh toán 
06. Đánh số chứng từ tự động 
07. Hệ thống quy đổi đơn vị tính 
08. Thiết lập các bút toán kết chuyển tự động (Lập bảng bút toán kết chuyển tự động cho 

các TK để xác định kết quả kinh doanh). 
09. Thiết lập quản lý thu chi 
10. Thiết lập Site code 
11. Thiết lập tỷ giá hạch toán hàng ngày 

I. Quản lý thu chi (Quản lý thu chi tiền mặt hàng ngày của cửa hàng)  
J. Nhân Sự 

01. Danh mục phòng ban. 
02. Danh mục nhân viên. 

K. Danh sách khách hàng. 
L. Danh sách nhà cung cấp. 
M. Quản lý: 

01. TK tích hợp theo khách hàng. 
02. TK tích hợp theo nhà cung cấp. 
03. Thiết lập công nợ. 
04. Theo dõi công nợ. 
05. Quản lý nhóm KH/NCC: Chuyển đổi khách hàng, nhà cung cấp từ nhóm này sang 

nhóm khác. 
N. Kế toán quản trị cửa hàng. 
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01. Cập nhật chứng từ phát sinh. 
02. Hệ thông tài khoản và số dư. 
03. Làm các bút toán kết chuyển tự động (Thực hiện bút toán kết chuyển tự động cuối 

kỳ). 

Soạn thảo: 
Huỷ thao tác:  Huỷ thao tác mà bạn đang làm việc. 

Sửa dữ liệu:   F3 Sửa dữ liệu, thay đổi thông  tin  trong phần dữ liệu đã nhập.  

Thêm dòng mới:   Ctrl + M    Thêm dòng mới để nhập dữ liệu. 

Xoá dòng hiện tại:  Ctrl + X     Xóa một dòng chứng từ hiện tại đang chọn. 

Tạo đánh dấu (x):  F6  Đánh dấu x cho dòng hiện tại, để tách dữ liệu. 

Đánh dấu tất cả:  Ctrl + Shilt + T Đánh dấu x cho các dòng hiện tại, để tách 
dữ liệu. 

Chép sang dòng mới:   Ctrl + K     Là chép dòng trên xuống, sử dụng  thao tác này với bút 
toán kép. 

Chép sang  dòng mới :   Ctrl + D      Chép cả chi tiết (Chép các dòng kèm chi tiết VAT, Kho hàng,...)  

In chứng từ:     F5   In chứng kế toán (In chứng từ tương ứng với nghiệp vụ. 

Tìm kiếm: Ctrl + F     Là thao tác giúp tìm kiếm nhanh (Hiện ra dòng tìm kiếm). 

Lọc theo tài khoản:    Ctrl + L Màn hình lọc chứng từ theo các tiêu chí nâng cao. 

Khoá dữ liệu: Ctrl + Shift + L   Khoá dữ liệu, không cho sửa dữ liệu đã nhập trong 
tháng. 

Đánh lại số chứng từ: Ctrl + I Đánh lại số chứng từ theo hệ thống đã thiết lập. 

Đóng:   Ctrl + S  Thoát khỏi màn hính nhập phát sinh. 

Báo cáo tài chính:  
A. Báo cáo giao ca :                   In báo cáo giao ca. 

B. Doanh thu bán hàng (theo ca):                   In doanh thu bán hàng chiết 
khấu, giảm giám, thuế suất. 

C. Tổng hợp doanh thu:  In tổng hợp doanh thu. 

D. Bảng kê hoá đơn:   In bảng kê các hoá đơn bán ra. 

E. Sổ cái tài khoản:  In sổ cái tài khoản. 

F. Sổ quỹ 
G. Bảng cân đối tài khoản:         In bảng cân đối tài khoản. 
H. Bảng cân đối kế toán:          In bảng cân đối kế toán. 
I. Kết quả hoạt động kinh doanh:  In báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

J. Lưu chuyển tiền tệ:             In báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 
K. Thuyết minh báo cáo tài chính:    In báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính.  

Báo cáo quản trị: 
A. TH doanh thu 
B. Sổ chi tiết 
C. Bảng kê hoa hồng 
D. Tổng hợp doanh số bán hàng 
E. Tổng hợp doanh thu theo nhân viên 
F. Chi tiết doanh số theo nhân viên 
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G. Bảng tổng hợp theo dõi đối tượng:  In các bảng tổng hợp theo dõi đối 
tượng (công nợ) của các TK. 

H. Sổ theo dõi chi tiết đối tượng (công nợ): In các sổ theo dõi chi tiết đối tượng 
(công nợ) của các TK. 

I. Bảng tổng hợp hàng hoá tồn kho: In các bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho của 
các TK, các kho 

J. Sổ chi tiết nguyên vật liệu, hàng hoá: In các sổ chi tiết nguyên vật liệu, hàng 
hoá 

K. Bảng TH doanh thu theo HH 
L. Sổ chi tiết doanh thu theo HH.    In sổ chi tiết doanh thu bán hàng hoá 
M. Bảng tông hợp doanh thu bán hàng 

 

Hệ thống: 

Thông tin các phiên làm việc : Xem lại thông tin các thao tác của người dùng, thêm, sửa 

xóa, dùng cho quản trị xem lại các công việc của nhân viên. 

Quản lý người sử dụng:   Quản lý tên, mật khẩu của người sử dụng 

Thay đổi mật khẩu:                 Thay đổi mật khẩu đăng nhập người sử dụng hiện tại. 

Chuyển số dư sang kỳ sau:     Chuyển số dư sang kỳ sau khi làm sang năm tài chính mới. 

Làm sạch cơ sở dữ liệu:        Xóa những dữ liệu rác, các dữ liệu đã xóa. Thực hiện thao 

tác này sẽ không thể khôi phục lại được nữa. 

Tạo cơ sở dữ liệu:                  Tạo một dữ liệu làm việc mới. 

Sao lưu khôi phục:                 Backup, ghi lại file dữ liệu đang làm. 

Tách dữ liệu:                          Tách những chứng từ được đánh dấu x thành dữ liệu mới. 

Giúp đỡ 

Trợ giúp: F1  Giúp đỡ người sử dụng. 

Nhập đăng ký bản quyền:    Nhập bản quyền cho sản phẩm. 

Nâng cấp bản quyền:    Nâng cấp bản quyền cao hơn. 

Thông tin bản quyền:         Thông tin về nhà cung cấp bản quyền. 

Tư vấn,chuyển giao, bảo hành:  Tư vấn, hỗ trợ khi sử dụng ACent 2012. 
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PHẦN IV: THIẾT LẬP DANH MỤC TRÊN PHẦN MỀM 

Giao diện chính của phần mềm quản lý cửa hàng Acent Shop 

 
4.1. Khai báo thông tin đơn vị sử dụng: 

Vào  Hệ thống/ Thông tin đơn vị sử dụng 

Nhập đầy đủ các thông tin của đơn vị sử dụng, rồi ấn  để lưu thông tin 
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4.2.Thiết lập các danh mục 

4.2.1. Thiết lập hệ thống hàng bán ra: 

Vào Dữ liệu/ C. Thiết lập hàng bán/ Danh mục hàng bán. Tại đây NSD tạo danh mục hàng 
bán, quy định giá bán cho từng mặt hàng . 

 

Các thông tin chi tiết trong phần danh mục hàng bán: 

� Mã hàng: là mã hàng bán ra NSD có thể sửa lại mã theo yêu cầu hoặc để mặc định 
chương trình tự sinh mã (Lưu ý: mã hàng không bao gồm các ký tự đặc biệt: *,.,+,-

,^,!,…) 

� Tên hàng: là tên hàng bán ra 

� Đơn vị: là đơn vị tính 

� Đơn giá: là giá bán lẻ của mặt hàng 

� Giá sỉ, Giá cấp 1, Giá cấp 2,…: là giá dành cho những khách hàng là đại lý cấp 1, cấp 2 
hay khách hàng VIP, khách hàng mua số lượng lớn. 

� CK (%):  là tỷ lệ chiết khấu của mặt hàng khi bán ra 

� Mã vạch: phần này NSD có thể bỏ qua 

� (x): Dùng trong trường hợp 1 số mặt hàng sau thời gian bán hàng giờ không bán nữa có 
thể tích bỏ dấu đi để khi nhân viên thu ngân bán hàng không chọn vào mặt hàng này nữa. 

 

* Lưu ý:  

1. Trước khi thêm danh mục hàng bán trong của hàng, phải tạo nhóm bằng cách click chuột vào 

biểu tượng  để tạo danh mục các nhóm hàng theo nhu cầu thực tế của cửa hàng. 

2. Nút  cho phép paste dữ liệu được copy từ excel vào trong trường hợp khách hàng có danh 

sách hàng hóa từ excel muốn copy vào, trong các giao diện có nút này nằm ở góc trên bên phải 

của lưới dữ liệu thì là dùng cho chức năng copy dữ liệu tự excel vào. Tuy vậy, định dạng dữ liệu 

của excel phải theo thứ tự cột: Mã, Tên, ĐV tính, Số lượng, Đơn giá,…. Nếu không đúng thứ tự 

phần mềm sẽ dán vào bị sai. Vì vậy cần hết sức lưu ý chức năng này, 
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4.2.2. Thiết lập danh sách khách hàng 
Vào mục Dữ liệu/ I. Danh sách khách hàng. Thiết lập thông tin chi tiết của khách hàng 

theo nhu cầu quản lý. 
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Các thông tin chi tiết trong phần danh mục khách hàng: 

� Mã KH: là mã khách hàng NSD có thể sửa lại mã theo yêu cầu hoặc để mặc định chương 
trình tự sinh mã (Lưu ý: mã khách hàng không bao gồm các ký tự đặc biệt: *,.,+,-,^,!,…) 

� Tên khách hàng: là tên khách hàng 

� %HH: là % hoa hồng mà nhân viên được hưởng khi bán cho khách hàng này 

� Tỉnh/ Thành phố: là thành phố nơi khách hàng đăng ký 

� Quận, huyện, địa chỉ, ngân hàng,…  

* Lưu ý: Trước khi thêm danh mục khách hàng  của của hàng, phải tạo nhóm bằng cách click 

chuột vào biểu tượng  để tạo danh mục các nhóm theo nhu cầu thực tế của cửa hàng 

 

Các thông tin chi tiết trong phần nhóm  khách hàng: 

� Mã nhóm: là mã nhóm NSD có thể sửa lại mã theo yêu cầu hoặc để mặc định chương 
trình tự sinh mã (Lưu ý: mã khách hàng không bao gồm các ký tự đặc biệt: *,.,+,-,^,!,…) 

� Tên nhóm: là tên nhóm 

� Chính sách giá: Áp dụng cho các của hàng sử dụng giá bán cho từng nhóm khách hàng 

4.2.3. Thiết lập danh sách nhà cung cấp (tương tự như khách hàng) 
4.2.4. Thiết lập danh mục chung 

Vào mục Dữ liệu/ Thiết lập danh mục chung 

Danh mục đơn vị tính:  Định nghĩa các đơn vị tính của cửa hàng, giúp nhập liệu nhanh  
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Danh mục ngoại tệ: Thiết lập danh mục các loại tiền được sử dụng trong cửa hàng 

 
Danh mục phí phục vụ: Thiết lập % phí phuc vụ (nếu có) 

Danh mục chiết khấu: Thiết lập % chiết khấu cho khách hàng (nếu có) 

Danh mục Thuế GTGT: Thiết lập % thuế GTGT (nếu có) 
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4.2.5 Thiết lập nâng cao (hệ thống thanh toán):  

Người sử dụng có thể bỏ qua hoặc tham khảo để biết thêm 

� Phần này giúp chúng ta thiết lập hệ thống tích hợp giữa kế toán và nghiệp vụ thu ngân 

của cửa hàng. 

� Thiết lập mẫu hóa đơn, ký hiệu của hóa đơn và độ lớn của hóa đơn. 

� Thiết lập số liên in ra của hóa đơn. 

� Thiết lập màn hình làm việc (màn thường hoặc màn Wide Sereen). 

� Thiết lập khu vực làm việc (Site). 

� Thiết lập đồng tiền bán hàng. 

� Thiết lập hệ thống gửi email khi thanh toán hóa đơn. 

� Thiết lập giao diện thu ngân. 

� Thiết lập bán hàng bằng bàn phím máy tính hay bằng máy đọc mã vạch. 

� Thiết lập khóa sổ tức thì khi thanh toán hóa đơn. 

� Thiết lập hệ thống đồng bộ cảnh bào khi cửa hàng có nhiều máy thu ngân. 

� Thiết lập máy in hóa đơn, thông tin in ra trên hóa đơn. 

� Thiết lập hệ thống đọc mã vạch từ cân điện tử. 

Màn hình thiết lập hệ thống thanh toán: 
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Màn hình thiết lập hóa đơn: 
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Các thông tin chi tiết trong phần hoá đơn: 

� Nội dung: Điền nội dung tương ứng các phần bên cục Mục để in ra hoá đơn thể hiện 
thông tin trên hoá đơn 

� Loại HĐ: là mẫu hoá đơn thiết lập cho từng shop khác nhau 

� Máy in: Chọn máy in mặc định in ra trên phần mềm 

� Mẫu HĐ: là mẫu hoá đơn 

� Mã site: là mã của đơn vị (Lưu ý không tự động thay đổi thông số này hãy tham khảo nhà 
sản xuất). 

� Ký hiệu: là ký hiệu của hoá đơn 

� Độ lớn: là độ dài của số hoá đơn 

� Số liên in: thiết lập bao nhiêu liên in ra 

Quản trị người dùng chương trình 

Cho phép thêm mới/ sửa thông tin/ xóa hay thiết lập quyền làm việc cho các người dùng 
chương trình. 

 

 

Bấm vào nút <<Chi tiết>> để thiết lập quyền làm việc chi tiết tới từng chức năng trong 
chương trình. 

Có 4 quyền thiết lập cơ bản: 

- Quản trị: quyền cao nhất trong trương trình 

- Nhập/sửa: Được phép nhập, sửa dữ liệu kế toán 

- Chỉ nhập: Chỉ được phép nhập sự liệu 

- Chỉ xem: Chỉ được xem các báo cáo và các thiết lập 

- Cấm truy cập: Không cho phép sử dụng chức năng tương ứng 



Hướng dẫn sử dụng ACENT Shop 

Trang 27/42 

 
 Chú ý:  

 Trong mục phân quyền người dùng cần phải xác định chính xác các quyền hạn, công việc 

của từng người dùng cụ thể để khi thiết lập được chính xác. Mật khẩu đặt lúc khởi tại và lúc sửa 

lại được mã hóa bảo mật vì vậy không thể khôi phục lại mà chỉ có thể thay mật khẩu khác bởi 

người quản trị. 

 Có thể chọn nhiều dòng trong cột, sau đó chuột phải để chọn chức năng: Đánh dấu các 

dòng đã chọn/ Bỏ đánh dấu các dòng đã chọn để thao tác được nhanh hơn. 

 Để thêm các quyền đã xóa hoặc còn thiếu, chọn nút thêm sau đó chọn quyền bổ sung cho 

người dùng. 
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PHẦN V: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 

5.1. Thu Ngân (Bán hàng) 

Quy trình thực hiện làm việc của thu ngân 

 

   

 

 

 

Thu ngân mở chương trình bằng tên đăng nhập và mật khẩu của thu ngân. Vào mục Dữ 

liệu/ Thu ngân 

 

Bước 1: Thêm mới đơn hàng: Thu ngân click chuột vào  hoặc ấn phím tắt F2 – 

Tạo đơn hàng mới 

Bước 2: Nhập thông tin hàng bán ra  

� Chọn khách hàng (Nếu có):  Thu ngân tích vào nút 

để chọn khách hàng 

� Chọn nhân viên giao hàng (nếu có):  

 
Khách hàng 
mua hàng 

 
Nhân viên 
thu ngân 

 
Khoá sổ, bàn 

giao ca 

1 2 
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� Chọn kho hàng bán, nếu như có nhiều hơn 1 kho hàng xuất ra. 

� Sử dụng phím Ctrl + F1 - Lọc hàng bán: Bạn đánh tên hàng hoặc mã hàng cần tìm Enter -

> ấn Enter để chọn hàng sang hóa đơn (có thể ấn đúp chuột hoặc Ctrl+T để chọn món, 

dùng phím lên, xuống để chọn các món trong danh mục đã lọc). Để tiếp tục lọc các món 

khác Chọn Ctrl + F1 để quay về ô “Lọc danh mục menu”, chọn ESC để danh mục menu 

quay trở về như ban đầu và bắt đầu lọc tìm món mới.  

� F4 Thanh toán: thanh toán và in hoá đơn cho khách hàng. 

� F5. Thêm hàng: dùng trong trường hợp hàng bán ra không có trong danh mục có thể 

thêm ngay tại giao diện thu ngân 

� F6. Xoá hàng: dùng khi 1 đơn hàng bán cho khách nhưng thu ngân chọn nhầm mặt hàng 

và cần xoá đi 

� F3 Huỷ đơn hàng:  dùng trong trường hợp khách hàng không mua hàng nữa ,  thu ngân 

tiến hàng huỷ đơn đi 

� Bảng kê %HH: dùng để in ngay % hoa hồng cho khách 

� F12. Đóng: dùng để thoát khỏi màn hình thu ngân. 

 

Bước 3: In hóa đơn thanh toán 

� Chọn hoá đơn cần thanh toán  

� In hóa đơn nhanh (F5): In ngay ra hóa đơn 

� In hóa đơn qua màn hình thanh toán (F4): 

� Tính toán để trả lại tiền cho khách hàng: nhập số tiền khách hàng đưa vào ô 

“Khách đưa tiền” máy tính sẽ tự động tính ra số tiền “ Phải trả lại cho khách” 

� Thanh toán qua công nợ: Khi khách hàng nợ tiền: tích chọn vào “Công nợ”/ chọn 

vào ô mã khách hàng/ Insert và nhập tên khách hàng 

� Thanh toán bằng ngoại tệ: chọn loại ngoại tệ thanh toán, đánh số tiền ngoại tệ và 

máy tính sẽ tự động tính toán theo tỉ giá đã được thiết lập qui đổi ra tiền VNĐ. 

� Chọn  số liên cần in: tích vào ô “ số liên in ra”  

� In thử hóa đơn cho khách hàng xem: chọn “F6. In k.tra”) / Bỏ qua (F5) hoá đơn 

đó vẫn được thể hiện trên màn hình thu ngân. 

� Sau khi các thông tin chính xác ấn F4. T. Toán để in ra cho khách. 
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Thông tin  công  nợ  sẽ hiện ra nếu chọn khách hàng cụ thể, phần mềm sẽ tự tính toán công nợ 

của khách hàng đến thời điểm này. 

Hoá đơn in ra cho khách sẽ có giao diện sau: 

 

Lưu ý: Hoá đơn đã in ra thì thu ngân sẽ không chỉnh sửa được, chỉ có người quản trị mới 

có thể sửa được. 

(Các hoá đơn tiếp theo thu ngân làm tương tự). 
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Bước 4: Khoá sổ bàn giao ca 

Vào mục Dữ liệu/  Quản lý hóa đơn 

Toàn bộ các hóa đơn được thanh toán, hóa đơn bị hủy được lưu toàn bộ vào mục này 

 

Mục đích giúp người quản lý kiểm tra được toàn bộ thông tin của các hóa đơn đã thanh 

toán theo từng ngày: 

- Kiểm tra lại chi tiết thông tin các hóa đơn 

- Kiểm tra được các hóa đơn đã thanh toán, các hóa đơn hủy thanh toán 

- Thống kê được doanh số bán hàng, các khoản giảm giá, chiết khấu, trong ngày 

của tất cả thu ngân hoặc của 1 thu ngân  

- Kiểm tra được doanh thu bằng tiền mặt, công nợ trong ngày của tất cả thu ngân 

hoặc 1 thu ngân 

- … 

 

Tại màn hình này, quản lý hoặc thu ngân  sau khi đã kiểm soát toàn bộ thông tin các hóa 

đơn có thể khóa sổ và chuyển toàn bộ dữ liệu sang dữ liệu kế toán 

Click vào  để chuyển dữ liệu sang kế toán, chương trình cho phép in báo cáo giao ca 

( trong trường hợp nhà hàng có nhiều thu ngân, làm việc theo ca), có thể lựa chọn in báo cáo 

hoặc không tùy theo nhu cầu quản lý của cửa hàng. Trong trường hợp thu ngân còn hoá đơn chưa 

thanh toán cho khách hàng phần mềm sẽ hỏi 
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Thu ngân chọn User (Thu ngân) khác để chuyển các hoá đơn chưa thanh toán hết. Sau đó in báo 

cáo giao ca 

 

 

Mẫu báo cáo giao ca: 

 

 

Kết thúc ca, thu ngân in báo cáo giao ca và nộp tiền về cho thủ quỹ 

5.2. Quản lý nhập kho hàng hoá 
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5.2.1 Đơn dự kiến nhập hàng 

 

Trong quá trình quản trị cửa hàng, với một số cửa hàng lớn, áp dụng công việc lập kế 

hoạch nhập hàng, bộ phận nhập hàng sẽ vào chức năng Đơn nhập hàng dự kiến, để lên các đơn 

nhập hàng dùng cho việc kiểm soát và xác định được lượng hàng sẽ nhập về. 

Bấm thêm để tạo mới một đơn. 

 

- Chọn nhà cung cấp từ danh sách nhà cung cấp. 

- Chọn ngày dự kiến nhập về để phần mềm tự tính toán trung bình số lượng hàng sẽ cần 

đến thời điểm đó. Tuy nhiên đây chỉ là con số đánh giá ước lệ tham chiếu. 
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- Chọn kho dự kiến nhập về. 

- Bấm Thêm để thêm các hàng hóa vào Đơn dự kiến nhập hoặc copy từ file excel danh 

sách có sẵn thông qua nút: . 

- Bấm chọn để hoàn tất và in phiếu. 

5.2.2 Nhập kho 

Người sử dụng vào phần Dữ liệu/ Nhập kho 

- Chọn  để tạo mới Phiếu nhập kho,  nhấp đúp chuột vào phiếu để sửa 

1 phiếu trong danh sách. 

 

 

Các thông tin chi tiết trong phần phiếu nhập kho hàng hoá: 

� Người giao hàng: là họ tên người giao hàng 

� Tên CSXX, Mã CSSX: là tên và mã nhà cung cấp 

� Lý do nhập: là lý do nhập kho 

� Nhập tại kho: là nhập tại kho nào 

� Chọn nút Chọn phiếu để chọn danh sách hàng hóa, vật tư từ đơn nhập hàng dự kiến. 

� Chọn  để thêm các mặt hàng cần nhập. 
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� Chọn hàng bằng cách chọn 1 hàng rồi bấm Enter, hoặc kích đúp. Tuy nhiên có thể chọn 

nhiều hàng bằng việc tick vào ô (x) ở cột đầu và bấm nút 1.>>> khi chọn xong hàng hóa 

vật tư được chọn sẽ tự động vào danh sách bên tay phải. 

Chọn các mặt hàng cần thêm , chọn vào  để giao quay về giao diện << Phiếu 

nhập kho>>, gõ đơn giá, số lượng và các thông tin cần thiết trên phiếu nhập kho 

Trường hợp mặt hàng cần nhập chưa có trong danh mục tồn kho 

Tại giao diện << danh mục hàng tồn kho>> , chọn nhóm cần thêm sau đó ấn  để 

thêm mã hàng mới 
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Sau khi nhập đầy đủ thông tin ta có 

 

Người sử dụng có thể in ra hoặc ấn phím Chọn để kết thúc phần nhập kho hàng hoá. 

- Chon  để sửa phiếu nhập 

- Chọn  để xoá phiếu nhập 

- Chọn  để thoát màn hình nhập kho 

- Chon  để khôi phục chứng từ bị xoá 

5.2.3 Xuất kho 

Người sử dụng vào phần Dữ liệu/ Quản lý kho hàng/Làm các bút toán xuất kho tự 

động. 

Trường hợp khóa sổ bán hàng, phần mềm sẽ tự xuất kho giá vốn các hàng hóa tự động. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp thao tác xuất kho bằng tay để phần mềm thực hiện lại thao 

tác xuất giá vốn các hàng hóa bán ra theo khoảng thời gian mong muốn. 
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Mục đích của thao tác này là sau một ngày bán hàng, kế toán làm các bút toán xuất kho 

tự động để phần mềm tự động xuất kho tính giá vốn. 

 

5.3. Quản lý thu chi 

Người sử dụng vào phần Dữ liệu/ F. Quản lý thu chi 
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 Trong phần này NSD có thể làm phiếu thu hoặc phiếu chi 

Ví dụ 1: Thu tiền Công ty TNHH Long Thành trả nợ 5.000.000 đ. 

 Người sử dụng tích vào  sau đó tích  

màn hình phiếu thu sẽ hiện lên người sử dụng nhập đầy đủ thông tin. Chọn Ghi lại hoặc In phiếu 

để kết thúc phần nhập phiếu thu 
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Ví dụ 1: Thu tiền Công ty TNHH Long Thành trả nợ 5.000.000 đ. 

Người sử dụng click chọn   Sau đó làm tương tự như phiếu thu 
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5.4. Hệ thống tài khoản và số dư 

 S.\Kế toán quản trị cửa hàng \ Hệ thống tài khoản và số dư 

 

Khu vực quản trị hệ thống tài khoản và số dư đầu kỳ các tài khoản theo chế độ kế toán, yêu cầu 

người dùng phải có nghiệp vụ kế toán để sử dụng. 
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5.5. Cập nhật chứng từ kế toán 

 S.\Kế toán quản trị cửa hàng \ Cập nhật chứng từ kế toán 

 

Khu vực quản trị dữ liệu hạch toán kế toán hàng ngày, tự nhập hay tự động từ bộ phận 

bán hàng đẩy sang. Yêu cầu người dùng phải có kiến thức về kế toán tài chính để sử dụng mục 

này.  

Thường thì khu vực này dành cho kế toán tổng hợp. Với các chức năng hạch toán, thêm, 

sửa, xóa bút toán. In các phiếu, quản trị số liệu kế toán. (Xem chi tiết bên tài liệu hướng dẫn kế 

toán ACENT).  

5.6. Kết chuyển tự động xác định kết quả kinh doanh 

Bấm vào nút kết chuyển tự động, máy tính tự động đưa ra các bút toán kết chuyển tự động, 

thao tác thực hiện như sau: 

Chọn mục Dữ liệu\E Làm bút toán kết chuyển tự động 
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Thao tác này thực hiện tự động kết chuyển các tài khoản trung gian theo nguyên tắc kế 

toán, từ đó chương trình tự động xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. 

5.7 In Chứng từ và sổ sách báo cáo 

- Sau khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được cập nhật vào phần mềm ACENT SHOP, 

chương trình tự động kết chuyển, xác định kết quả kinh doanh. Từ đó ACMAN cung cấp cho 

chúng ta các thông tin, số liệu về tài chính kế toán của doanh nghiệp theo đúng quy định của các 

chế độ, đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. 

- Người sử dụng vào các mục Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị để xem. 

5.8 Chức năng tự động cập nhập phiên bản mới: 

Mặc định, phần mềm ACENT khi khởi chạy sẽ kết nối với hệ thống máy chủ để kiểm tra 

phiên bản mới cho việc vá lỗi, nâng cấp tính năng. Nếu trên máy chủ có bản cập nhật mới nhất, 

phần mềm sẽ hỏi người dùng có muốn nâng cấp hay không. Chọn YES để Nâng cấp, chọn NO 

để bỏ qua. Trường hợp chọn NO, phần mềm sẽ hỏi có kiểm tra phiên bản khi đăng nhập không, 

nếu không muốn kiểm tra, chọn NO để bỏ qua chức năng này cho các lần chạy sau đó. 

Phần mềm cho phép tắt chức năng này: Vào Thông tin đơn vị sử dụng, bỏ đánh dấu tại 

mục:  

 

Xin cảm ơn vì sự hợp tác. Hy vọng sách hướng dẫn sử dụng này sẽ giúp quý khách sử dụng 
phần mềm một cách linh động, chuyên nghiệp hơn./. 


