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I.  CÀI ĐẶT PHẦN MỀM 
Trong đĩa CD-ROM có 03 thư mục như hình dưới đây. 

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

1.1. Cài đặt máy chủ: 
Trong thư mục ACent Bar Server chọn file setupAcent bar, 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 INSTAL ở màn hình này để tiếp tục cài đặt. 

 
Bấm FINISH ở màn hình này để tiếp tục cài đặt. 
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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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1.2. Cài đặt máy trạm. 

Giao diện tương tự phần cài đặt phần mềm Acent trên máy chủ 
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 II. THIẾT LẬP KẾT NỐI DỮ LIỆU TRÊN PHẦN MỀM ACENT 

2.1. 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.  
Bấm Insert vào ô Tên Server để hiện ra bảng các máy chủ trong vùng kết nối. 
Kiểu chứng thực: SQL server Authentication. 
Tên đăng nhập: sa 
Mật khẩu: 1234567 

 

Nếu chưa có cơ sở dữ liệu thì ấn nút   để tạo cơ sở dữ liệu. 
Click vào nút << Insert>> trên bàn phím, sẽ hiện ra 1 hộp thoại. Nhập thông tin như hình dưới. 
Rồi ấn nút <<Chọn>> 
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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. 

 

Nếu chưa có cơ sở dữ liệu, hãy ấn vào nút  . Sẽ hiện ra 1 hộp thoại như dưới đây. 

 Ấn  để lấy về các cơ sở dữ liệu.  
Khi lấy xong các cơ sở dữ liệu. Cột sử dụng, hãy đánh dấu vào những cơ sở dữ liệu bạn dùng. 
Nếu không dùng đến thì bỏ đánh dấu.  

Ấn nút   để hoàn tất nạp cơ sở dữ liệu. 
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III. THIẾT LẬP DANH MỤC TRÊN PHẦN MỀM 
Giao diện chính của phần mềm quản lý nhà hàng Acent Bar 

 
3.1. 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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3.2.Thiết lập danh mục 
3.2.1. Thiết lập danh mục bàn phục vụ 
* Vào mục Dữ liệu/ Thiết lập danh sách bàn, phòng phục vụ 
Mục đích thiết lập hệ thống không gian bàn được bố trí trong nhà hàng 

 
Các thông tin chi tiết trong phần quản lý danh sách bàn: 
 Mã bàn: Phần này chương trình tự sinh ra quản lý bàn 
 Tên bàn: Bạn đặt tên cho hệ thống bàn 
 Trạng thái: (Chi tiết phần ghi chú: 0 màu đỏ đang phục vu, 1 màu tím đặt chỗ, 2 màu 

vàng ghép bàn, 3 màu xanh bàn trống) 
 Tọa độ (X – Y): Là khoảng cách các bàn (phần này tự xếp hoặc bạn thay đổi sau) 
 Tầng: (Phần này bạn thể bỏ qua) 
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* Lưu ý: Trước khi thêm danh mục các bàn phục vụ trong nhà hàng, phải tạo nhóm bằng cách 

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

 
3.2.2. Thiết lập hệ thống menu, quy định giá bán: 
Vào Dữ liệu/ Thiết lập menu/ thiết lập menu (Thực đơn) 
Tạo danh mục các món trên menu, quy định giá bán cho từng món ăn  
Cách thức tạo nhóm các món ăn tương tự như cách thức tạo nhóm bàn phục vụ 

 
Thiết lập nhóm menu (Thực đơn): 
Mục đích xác định nhóm menu nào được quản lý bởi Bếp, nhóm menu nào được quản lý bởi Bar, 
phục vụ quá trình quản lý của nhà hàng 
Vào Dữ liệu/ Thiết lập menu (thực đơn)/ Thiết lập nhóm menu: 
Lựa chọn khu vực quản lý của các nhóm menu, chọn phí phục vụ hoặc chiết khấu chung cho các 
nhóm (nếu có) 
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3.2.3. Thiết lập danh mục chung: 
Vào mục dữ liệu/ Thiết lập danh mục chung 

Thiết lập đơn vị tính:  Định nghĩa các đơn vị tính của nhà hàng, giúp nhập liệu nhanh  
Danh mục loại tiền: Thiết lập danh mục các loại tiền được sử dụng trong nhà 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) 
Thiết lập hệ thống thanh toán:  
 Phần này giúp chúng ta thiết lập hệ thống tích hợp giữa kế toán và nghiệp vụ thu ngân 

của nhà 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) 
Màn hình thiết lập hệ thống thanh toán: 
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Màn hình thiết lập hóa đơn: 

 
 Thiết lập tiêu đề của hóa đơn được in ra: tên nhà hàng, địa chỉ, số điện thoại… 
 Chọn loại hóa đơn, máy in để in hóa đơn 
 Thiết lập ký hiệu hóa đơn và độ lớn của số hóa đơn 
 
 
 
Thiết lập danh sách máy in: 
Phục vụ việc in oder vào bar,bếp hoặc lựa chọn máy in để in hóa đơn bán hàng 
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3.2.4. Thiết lập danh sách khách hàng/nhà cung cấp: 
Vào mục Dữ liệu/ Quản lý khách hàng 
Thiết lập thông tin chi tiết của khách hàng/ nhà cung cấp theo nhu cầu quản lý 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
IV. NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG 
4.1. Thu Ngân  
 Mở chương trình bằng tên đăng nhập và mật khẩu của thu ngân 
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Vào mục Dữ liệu/ Thu ngân  

 
Quy trình thực hiện làm việc của thu ngân như sau: 
 Hệ thống Menu, hệ thống bàn, hệ thống thanh toán đã được thiết lập 
 Thu ngân thực hiện công việc từ khi nhận Oder đến khi thanh toan như sau: 

Bước 1: Chọn bàn và thông tin phục vụ 
 Chọn phím F2 - Chọn bàn phục vụ 

Tình trạng bàn: Màu đỏ - đang phục vụ, Tím - Đặt trước, Vàng - Ghép bàn, Xanh – còn 
trống. 

 
 Gõ số người (khách) sau chon Enter 
 Chọn nhân viên phục vụ : Alt + F1 
 Chọn khách hàng: F1 
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Bước 2: Nhập thông tin món phục vụ  
Sử dụng phím F3 - Lọc thực đơn chọn món nhanh. 
Bạn đánh tên hàng hoặc mã hàng cần tìm Enter -> ấn Enter để chọn món 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 F3 để quay về ô “Lọc thực đơn”, chọn ESC để danh 
mục menu quay trở về như ban đầu và bắt đầu lọc tìm món mới.  
Bước 3: Kiểm tra thông tin trên hóa đơn 
Sử dụng phím F4 – Chốt, nếu sử dụng chức năng tự động in oder, khi chốt món chương trình tự 
động in oder tại máy in của quầy thu ngân hoặc bếp  
Cột “T.T - Trạng thái” cột này thể hiện các trạng thái 0 ->4 ( được thể hiện chi tiết trong mục 
<< Thiết lập hẹ thống thanh toán>> 
Bước 4: In hóa đơn thanh toán 
 Chọn bàn cần thanh toán  
 In hóa đơn nhanh (F5): In ngay ra hóa đơn 
 In hóa đơn qua màn hình thanh toán (F6): 

 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 “Thanh toán” (F4) / bỏ qua (F5) bàn 

đó vẫn được thể hiện trên màn hình thu ngân hoặc in kiểm tra (F6), 
 Trường hợp muốn thay đổi mẫu hóa đơn có thể chọn lại mấu hóa đơn và máy in 

để in ra  

 
 
Hóa đơn theo được in ra theo mẫu đã được thiết lập sẵn trong mục << Thiết lập hệ thống thanh 
toán>> như sau 
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 Quản lý hóa đơn 
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 thnah 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  
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- 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 nhà hàng: 

 
 
Mẫu báo cáo giao ca: 

 
 
Kết thúc ca, thu ngân in báo cáo giao ca và nộp tiền về cho thủ quỹ 
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4.2. Nhập - xuất và quản lý định mức trên phần mềm 
4.2.1. Nhập kho nguyên vật liệu: 
Vào mục Dữ liệu/ quản lý nhập hàng 
Chọn kho hàng cần nhập,  

 
 

Chọn  để tạo mới Phiếu nhập kho 
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Chọn  để thêm các mặt hàng cần nhập 

 

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 tồn kho>> , chọn  để thêm mã hàng mới 
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Sau khi nhập hàng, toàn bộ các phiếu nhập được lưu tại màn hình quản lý phiếu nhập - Xuất 
hàng hóa 
Có thể kiểm tra được chi tiết nội dung các phiếu nhập, chỉnh sửa các phiếu nhập (nếu có) 
Thông tin các lần nhập kho được tự động hạch toán và chuyển về dữ liệu kế toán: 

 
 
4.2.2. Thiết lập định mức các món chế biến: 
Vào mục Dữ liệu/ Thiết lập định mức nhà hàng/ Thiết lập định mức chi tiết 

 
 
Chọn Yes để thiết lập lại phần định mức 
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Hiện Yes là đã thiết lập định mức, No là chưa thiết lập định mức 
 Bảng định mức chi tiết: 
 

 
 Đơn vị tính gốc: là đơn vị tính khi nhập kho nguyên vật liệu 
 Đơn vị tính sử dụng: là đơn vị tính của nguyên vật liệu khi sử dụng cho món ăn 
 Hệ số quy đổi: là hệ số quy đổi từ đơn vị tính gốc ra đơn vị tính sử dụng ( Ví dụ: 1kg = 

1.000 gam) 
 Định lượng: là số lượng nguyên vật liệu sử dụng cho món ăn tính theo đơn vị tính sử 

dụng 

Muốn nhập thêm nguyên vật liệu cho món Lẩu bò nhúng dấm, Click chuột vào  để 
thêm mới vật liệu: chọn kho vật liệu, chọn các nguyên vật liệu cần thêm << Chấp nhận>> , màn 
hình quay về giao diện << Chi tiết định mức>> 
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Như vậy: Khi có nghiệp vụ bán món Lẩu bò nhúng dấm, dựa vào số lượng món này được bán 
ra, chương trình sẽ tự động xuất kho các nguyên vật liệu đã được thiết lập theo bảng định mức 
trên. 
 
 
 
4.2.3. Thiết lập Bút toán tính định mức tự động 
Vào mục dữ liệu/ Thiết lập định mức nhà hàng/ Bút toán tính định mức tự động 
Chọn <<Thêm mới>> để thêm các nghiệp vụ tính giá vốn tự động 

 
 Loại xuất kho:  

o Số 0: Mỗi tháng làm bút toán xuất kho xác định giá vốn 1 lần 
o Số 1: Mỗi bút toán xác định doanh thu, chương trình sẽ tự động sinh ra 1 bút toán 

xuất kho xác định giá vốn 
o Số 2: Mỗi 1 ngày, chương trình xuất kho xác định giá vốn 1 lần  

 Nợ/ Có: Xác định số liệu phát sinh bên nợ/có của 1 tài khoản đối chiếu 
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 VD: tài khoản đối chiếu trong bảng thiết lập là TK 5111 – Doanh thu bán hàng. 
 Số liệu phát sinh của tài khoản này là bên Có 
 Diễn giải: Điền nội dung thể hiện của nghiệp vụ 
 TK Nợ, TK Có, TK đối chiếu: dựa vào tài khoản đối chiếu 511, chương trình tự động 

xuất giá vốn và sinh ra bút toán Nợ TK 632/ Có TK 152 tương ứng với các món đã được 
bán ra trên tài khoản 511 và dựa vào định mức đã được thiết lập 

 
4.2.4. Làm bút toán tính định mức 
Kết thúc ngày/ tháng, kế toán hoặc quản lý vào mục Thiết lập định mức nhà hàng/ làm bút 
toán tính định mức. Lựa chọn kỳ tính toán và thực hiện, chương trình sẽ tự động xuất định mức 
theo các thiết lập tính định mức trên 

 
 
 
 

 
V. CÁC TÍNH NĂNG KHÁC TRÊN GIAO DIỆN THU  NGÂN 

 
 
Hiện tại giao diện thu ngân đang có 03 bàn phục vụ B2, B3, B4 
Phần mềm cho phép thu ngân thực hiện các thao tác  Tách bàn, ghép bàn và chuyển bàn 
5.1. Tách bàn 
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Trên giao diện thu ngân, chọn vào menu bàn cần tách, sử dụng (F7) hoặc chọn  

 
 

Muốn tách hóa đơn số 00006 thành 02 hóa đơn, chọn  để tạo 02 hóa đơn mới được 
tách ra: VD: 00006A và 00006 C 
Chọn vào hóa đơn 00006C, sau đó chọn các món ăn cần tách sang hóa đơn 00006C  
Khi chuyển sang chương trình sẽ hỏi số lượng cần tách  

 
Sau khi gõ lần lượt số lượng các món, chương trình tạo ra 02 hóa đơn mới với các món chi tiết 
cho từng hóa đơn: và số lượng món ăn ở hóa đơn gốc không còn mặt hàng 
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Click  chương trình sẽ quay lại giao diện thu ngân và hình thành 02 hóa đơn mới để 
thành toán, thu ngân sẽ thanh toán lần lượt từng hóa đơn đã tách  

 
5.2. Ghép bàn 

Trên giao diện thu ngân, chọn vào menu bàn cần tách, sử dụng (F8) hoặc chọn  
Sau đó sẽ hiện lên giao diện sau :  
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VD : Cần ghép bàn B3 vào bàn B4, sau đó tích vào giải phóng bàn.sau đó ta ấn <<Chọn>>. 
chương trình sẽ quay lại giao diện thu ngân và hình thành bàn B4 đã ghép bàn B3 vào, thu ngân 
sẽ thanh toán hóa đơn bàn B4. 

 
5.3 Chuyển bàn 
Trên giao diện thu ngân, chọn vào menu bàn cần tách, sử dụng (F9) hoặc chọn  
Sau đó sẽ hiện lên giao diện sau :  

 
VD : Ta chuyển từ bàn B1 sang bàn đang trống là bàn B2, ( kích vào  để Chọn bàn cần chuyển 
sang) . Sau đó ta ấn << Chọn >>. chương trình sẽ quay lại giao diện thu ngân và hình thành bàn 
mới là bàn B2 ,thu ngân sẽ thanh toán hóa đơn bàn B2. 
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