Hướng dẫn sử dụng chương trình bán hàng Trifid

1- Giao diện chương trình sau khi ñăng nhập :

Chúng ta sẽ có
-

Přehledy : Dưới menu này chúng ta có các báo cáo tổng quát
Prodej : Phần ñể bán hàng
Doklady : Danh mục các giấy tờ xuất nhập hàng
Číselníky : Danh mục hàng , vỏ bao , cũng như khách hàng
Doplňkové programy : Những chương trình phụ trợ ví dụ như ñể kết nối internet và gửi báo
cáo tài chính về máy chủ
Systémové funkce : Cài ñặt cho chương trình
Přihlášení pracovníka : ðăng nhập người sử dụng
Odhlášení pracovníka : ðăng xuất cho người sử dụng
Konec programu : Kết thúc chương trình
Ngoài ra trong ô bên phải chúng ta thấy những thông tin về licence của chúng ta nếu
chương trình ñược mua hợp pháp

2- Menu přehledy

Menu này gồm có

-

Pokladní deníky : Nhật ký bán hàng ñể theo dõi tiền trong két , những hoạt ñộng như rút
tiền ra, ñưa tiền vào két , uzávěrka tržby – khóa sổ bán hàng,...
Přehled pohybů : Theo dõi một mặt hàng hoặc một nhóm mặt hàng theo những chỉ tiêu
nhất ñịnh
Denní přehled : Báo cáo bán hàng trong ngày
Souhrný přehled : Báo cáo tổng quát , tổng giá trị tiền hàng trong kho

3 – Menu Prodej
Khi ấn Enter vào ñây, chúng ta sẽ có giao diện bán hàng

Trong ô bên trái, chúng ta có nội dung của phiếu bán hàng và danh sách các mặt hàng ñã ñược
ñưa vào . Ô bên phải phía trên là chi tiết của mặt hàng tức thời, còn phía dưới là ô ñể nhập các
mặt hàng. Phía trên cùng là tên của người sử dụng ñang ñăng nhập.
Trên nguyên tắc, bán hàng là chọn mặt hàng, tính số lượng, ñóng phiếu bán hàng và thành tiền
ñể tính cho khách hàng. Tìm mặt hàng là ưu thế lớn của chương trình Trifid , chúng ta có thể tìm
mặt hàng theo số thứ tự, mã hàng, tên hàng, nhóm hàng, ... Ví dụ ñể tìm mặt hàng bằng tên hàng
, Chỉ cần bằng phím mũi tên ñi ñến phần Název zboží , ấn nút Enter , và ñưa những từ ñầu tiên
của tên hàng vào, chương trình sẽ lọc cho chúng ta những mặt hàng có tên bắt ñầu bằng những
từ ñó. Chúng ta chỉ việc dùng mũi tên ñi ñến mặt hàng tương ứng, dùng phím Enter ñể chọn, ñiền
số lượng và lại dùng phím Enter ñể ñưa mặt hàng trên vào hóa ñơn bán hàng. Trong trường hợp
Cena zboží , sau khi ấn phím Enter và ñiền giá trị tương ứng, ví dụ 25, chương trình sẽ lọc ra cho
chúng ta tất cả các mặt hàng có giá 25 kc .
ðể thuận tiện sử dụng, các mã hàng ñược ñọc qua mã vạch ñược ñưa thẳng vào hóa ñơn bán
hàng. Nếu khách hàng có những mặt hàng có số lượng nhiều hơn 1, chúng ta phải ñánh số lượng
vào trước khi dùng ñầu ñọc ñể ñọc mã hàng.
Những mặt hàng như bia có liên kết thêm phần vỏ chai, ñể khi ví dụ bán 10 chai bia, chương trình
tự ñộng cộng thêm 10 vỏ chai. ðiều kiện tiên quyết là trong phiếu của mặt hàng bia tương ứng,
phần spřažený obal chúng ta có chọn lahev – vỏ chai.

Sau khi ñã ñưa vào phiếu bán hàng tất cả các mặt hàng, chúng ta dùng phím + ñể ñóng hóa ñơn
bán hàng. Lúc này trên màn hình chính và màn hình cho khách sẽ hiện lên tổng số tiền khách
phải trả và két tiền ñược mở ra

Trong ô placeno chúng ta có thể ñiền khoản tiền khách hàng ñưa cho và nhấn Enter, chương
trình sẽ báo khoản tiền chúng ta phải trả lại và in ra hóa ñơn.
Những thao tác thường có trong khi bán hàng
-

-

Bán những mặt hàng cần cân như rau quả, sau khi cho mặt hàng lên cân chúng ta chọn
mã hàng theo phương pháp thông thường, nhưng thay vì ñưa số lượng, chúng ta nhấn nút
Insert , chương trình sẽ ñọc trọng lượng trực tiếp từ cân ñiện tử vào, sau ñó chỉ cần nhấn
Enter 2 lần là xong
Mở két tiền bằng tổ hợp phím Alt+F5
Xóa mặt hàng cuối cùng trên hoá ñơn bằng phím /
Sửa số lượng hoặc giá của mặt hàng cuối cùng trên hóa ñơn bằng cách nhấn ñúp phím *
Sửa số lượng hoặc giá của mặt hàng không phải là cuối cùng trên hóa ñơn bằng cách
nhấn 3 lần phím * và sửa giống như trong Faktura hoaặc Příjemka.
Hạ giá cho khách trên toàn hóa ñơn bằng chuỗi phím * - - và phần trăm chúng ta muốn và
kết thúc bằng phím Enter
Báo tổng giá tạm thời bằng tổ hợp phím Ctrl + lên màn hình cho khách
Tắt máy in hóa ñơn tạm thời bằng phím Scroll Lock
Xóa cả hóa ñơn bằng chuỗi phím * /
Tổ hợp phím Alt O danh sách khách hàng
Tổ hợp phím Alt P nhật ký bán hàng
Tổ hợp phím Alt T danh sách hóa ñơn bán hàng
Tổ hợp phím Alt Q theo dõi mặt hàng
Tổ hợp phím Alt W báo cáo bán hàng trong ngày
Danh sách tất cả các phím tắt sử dụng ñược tức thời trong bất kỳ Menu nào của chương
trình chúng ta ñều gọi lên ñược bằng tổ hợp phím Ctrl F1

4-Menu Doklady
Menu Doklady ñể chúng ta làm việc với các loại giấy tờ : hóa ñơn bán hàng, phiếu nhập
hàng, phiếu ñặt hàng,...Ở ñây chúng ta quan tâm ñến nhập hàng Příjemky
Sau khi chọn Příjemky, chúng ta sẽ mở ra ñược danh sách các phiếu nhập hàng. Như trên hình,
ngoài những thông tin ví dụ số ,ngày tháng, tên chủ hàng, tổng trị giá tiền hàng,... trong khung
cuối cùng S – stav là tình trạng của phiếu nhập hàng :
•
•

O – rozpracovaný Phiếu nhập hàng ñang làm dở chưa ñóng lại
E – editovaný
Phiếu nhập hàng ñang ñược làm ở một máy tính khác

•
•
•
•
•

U – uzavřený Phiếu nhập hàng ñã ñóng lại
S – stornovaný Phiếu nhập hàng ñã bị hủy bỏ
P – placený Phiếu nhập hàng ñã thanh toán
C – částečně placený Phiếu nhập hàng ñã thanh toán một phần
Z – zaúčtovaný

Với phiếu nhập hàng, chúng ta có thể :
-

Dùng phím F3 ñể mở ra và xem chi tiết hoặc sửa chữa nếu Phiếu nhập hàng ñang mở
Dùng phím F2 ñể thay ñổi trạng thái cuả Phiếu nhập hàng – ñóng hoặc mở
Dùng phím F4 ñể mở ô thông tin của Phiếu nhập hàng
Dùng phím F5 ñể thiết lập filtr – lọc các Phiếu nhập hàng theo những chỉ tiêu nhất ñịnh
Dùng phím F6 xuất các phiếu nhập hàng ra ñể có thể nhập vào máy tính khác
Dùng phím Insert ñể tạo lập Phiếu nhập hàng mới
Danh sách tất cả các chức năng trên ñều nằm trong tổ hợp phím Ctrl F1

Sau khi nhấn phím Insert ñể tạo Phiếu nhập hàng mới, chúng ta sẽ có phần ñầu Phiếu nhập hàng

Nơi chúng ta có thể ñiền thông tin về chủ hàng cũng như phương thức thanh toán hoặc thời hạn
thanh toán,... Qua phần này chúng ta vào phần thân cuả phiếu nhập hàng, chỗ chúng ta có thể
ñưa từng mặt hàng vào. Khi này , con trỏ sẽ tự chuyển về và nhấp nháy ở phần kod

-

ðể dưa một mặt hàng vào, chúng ta có 3 cách:
Dùng phím F9 ñể vào danh mục hàng, chọn mặt hàng ñang có hoặc bằng phím Insert tạo
lập mặt hàng mới và bằng phím Enter ñưa nó vào phiếu nhập hàng
ðánh ñầy ñủ kod của mặt hàng nếu biết
Dùng ñầu ñọc mã vạch ñể ñọc mặt hàng vào. Trong trường hợp mã vạch ñược ñọc vào
chưa có, chương trình tự ñộng mời lập mã hàng mới

Sau khi ñưa mặt hàng vào, chúng ta còn phải ñưa thêm giá nhập, số lượng, và nếu cần thiết,
dùng phím F5 ñể sửa giá bán. Sau khi ñưa các mặt hàng vào, chúng ta dùng phím F2 ñể ñóng
phiếu nhập hàng và sẽ phải chọn một trong hai kiểu ñóng rozpracovaný – ñóng tạm hoặc
uzavřený – ñóng hẳn và số lượng hàng sẽ ñược cộng vào trong kho.
Trong Menu Doklady, ngoài phiếu nhập hàng, chúng ta còn có phiếu bán hàng, hóa ñơn , phiếu
xuất,... Nhẫng giấy tờ này phương thức làm việc cũng giống phiếu nhập hàng chỉ có nguyên tắc là
hơi khác.
Những giấy tờ ñã ñược xuất ra, chúng ta có thể dùng chức năng Importovat ñể nhập vào chương
trình. ðiều này rất thuận lợi khi chúng ta muốn chuyển hàng từ cửa hàng này sang cửa hàng khác
hoặc làm việc với phiếu nhập hàng từ trước và ñến cửa hàng chỉ nhập vào chương trình là xong.
Những mặt hàng chưa có trong máy sau khi nhập ñã có sẵn và không cần vào lại bằng tay.
5-Menu Číselníky

Menu này gồm có:

-Doplnkové údaje zboží : Những dữ kiện thêm của hàng hóa
-Cenové akce :
Hàng akce
-Zboží :
Danh mục hàng
-Obaly :
Bao bì
-Práce :
Tính công
-Texty :
Bản text
Bạn hàng
-Obchodní partneři :
-Přecenění čiselníků :
Thay ñổi giá ñồng loạt những danh mục hàng
-Synchronizace číelníků : ðồng bộ hóa danh mục
-Inventury :
Kiểm kê
6-Menu Doplnkové programy : Chương trình phụ trợ(menu này chúng ta thường không
dùng ñến )
7-Menu Systemové funkce: Quản lý hệ thống chương trình
Menu này gồm có:
-Konfigurace :
Cài ñặt thiết bị cho chương trình
-Údržba dat :
Chỉnh sửa dữ liệu
-Zálohování dat :
Tạo bản lưu dữ liệu
-Obnova dat :
ðưa dữ liệu từ bản lưu vào chương trình
-Archivace prodejek :
Lưu trữ phiếu bán hang
-Obnova indexových souborů: Phục hồi index khi bị mất ñiện _ñột ngột hoặc mất dữ liệu
-Změna aktuálního data : Thay ñổi ngày giờ

7-8-Menu Přihlašení/Odhlašení pracovníka :ðăng nhập và ñăng xuất của nhân viên

9-Menu Konec: Kết thúc chương trình

