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GIẢI PHÁP PHẦN MỀM
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP KINH DOANH

NHÀ HÀNG
Hiện nay hầu hết các nhà hàng đang sử dụng công cụ thủ công vào quản lý các hoạt động dịch vụ của
mình. Bên cạnh đó cũng có một số nhà hàng đã sử dụng phần mềm rời rạc, riêng lẻ như phần mềm kế
toán, phần mềm quản lý bàn – thu ngân, phần mềm quản lý kho… Điều này sẽ gây khó khăn trong việc
tích hợp, kế thừa thông tin giữa bộ phận bán hàng và kế toán tài chính, công việc trùng lắp, giá trị gia
tăng thấp, khó khăn trong khâu ảo hành bảo trì sản phẩm, chi phí phần mềm cao…
Từ thực tế triển khai tại các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, S.I.S Việt Nam đã cho ra đời dòng sản
phẩm Phần mềm kế toán – bán hàng nhà hàng SAS INNOVA 6.8.1.RES nhằm đáp ứng yêu cầu
quản lý của các DN kinh doanh trong lĩnh vực này.
SƠ ĐỒ QUẢN LÝ & LUỒNG THÔNG TIN
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MÔ TẢ QUY TRÌNH THÔNG TIN
1. Khách hàng vào bàn phục vụ àn sẽ ra check món H gọi, đưa vào Thực đơn
2. Thực đơn sẽ được chuyển xuống cho ho, Bếp để Bếp chuẩn ị món ăn theo thực đơn
3. hi khách ăn xong ộ phận àn sẽ ra quyết toán với khách xem dùng ao nhiêu, trả lại
ao nhiêu đồ (nước ngọt, ia, rượu, khăn ướt, …). Sau đó ghi vào thực đơn.
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4. Thực đơn chính thức này sẽ được mang qua ộ phận bán hàng/thu ngân để cập nhật vào
nội dung án hàng. hi hoàn tất việc thanh toán khách hàng có nhu cầu xuất hóa đơn thì
ộ phận này sẽ viết hoá đơn VAT cho khách hàng.
5. Các dữ liệu thu ngân, án hàng sẽ được chuyển thông tin sang ộ phận kế toán qua
mạng nội ộ LAN để vào sổ kế toán.

SAS ERP 8.0.FF ưu điểm gì?
1.1 Quản lý bàn, thu ngân

 Giao diện quản lý àn đơn giản, dễ dàng thao tác
 Thông tin đầy đủ như: Ngày bán, Nhân viên phụ trách àn, Số àn, Tìm àn, Số khách, Danh
sách món ăn – Đồ uống, Thanh toán, In hóa đơn, …
 In mẫu hoá đơn bán lẻ loại A5, Giấy cuộn chuyên dụng hoặc hoá đơn VAT…
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1.2 Kết nối thông tin trực tiếp giữa Bán hàng, thu ngân – kế toán – kho…


hi thực hiện giao dịch án hàng, phần mềm thực hiện luôn được các nghiệp vụ tự động như:
In hóa đơn tài chính hay không, Dữ liệu đẩy thẳng đến ộ phận kế toán và kho để thực hiện
vào sổ sách liên quan: ho, Doanh thu, Thuế, Tiền thanh toán (quỹ), Công nợ …
 Thông tin khách hàng, mã hàng, mã kho, và các thông tin khác sẽ đồng nhất giữa các ộ phận
với nhau: Hạn chế tối đa sai sót, thao tác lặp lại, kiểm tra đối chiếu…

1.3 Tự động hóa khâu nhập – xuất thành phẩm, xuất vật tư theo định mức món ăn

 Thông thường, do tính chất đặc thù của ngành kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống là nhiều
loại món ăn trong khi nhập – xuất vật liệu, thành phẩn diễn ra rất lớn, liên tục nếu làm như các
sản phẩm khác thì phần mềm thông thường không thể đáp ứng, rất tốn kém về nhân sự, thời
gian thực hiện các thao tác (Xuất vật tư nguyên vật liệu, thực phẩm  Nhập kho các thành
phẩm món ăn  Xuất các thành phẩm món ăn cho khách hàng).
 Do vậy, để giảm thiểu được công đoạn này thì trên phần mềm SAS INNOVA 6.8.1.RES đã
tích hợp chức năng tự động tạo phiếu xuất kho nguyên vật liệu theo định mức và tỷ lệ hao hụt
quy định trước và đồng thời tự động tạo phiếu nhập kho thành phẩm để cân đối kho và tính
được chi phí giá thành món ăn khi viết hóa đơn bán hàng
 uản lý Nhập – Xuất – Tồn theo 02 đơn vị tính quy đổi như: Con – Kg, Két – Chai…
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1.4 Tính toán chi phí, giá thành đến từng món ăn theo định mức

 Do tự động hóa được khâu nhập – xuất nên việc tính toán nhập – xuất – tồn và chi phí giá
thành được đảm ảo tính toán đầy đủ, chính xác, tiện lợi.
 Tính toán được mức hao hụt của thực phẩm khi thực hiện chế iến món ăn.
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1.5 Quản lý hạn sử dụng của thực phẩm

 Chương trình cho phép khai báo quản lý hạn sử dụng của thực phẩm
 Cảnh báo thực phẩm sắp hết hạn sử dụng
 Lên báo cáo tồn kho theo hạn sử dụng, báo cáo đến hạn, quá hạn sử dụng của thực phẩm…

1.6 Mô đun kế toán

 Dữ liệu án hàng, thu ngân sẽ kết nối với các mô-đun liên quan của phần kế toán
 Các mô-đun cơ ản của kế toán tài chính:
uản lý Tiền mặt tiền gửi
uản lý ua – Bán công nợ phải thu - phải trả
uản lý ho hàng hoá
uản lý TSCĐ – CCDC
ế toán chi phí và giá thành
ế toán thuế, ế toán tổng hợp và BCTC.
 Lợi điểm giải pháp này mang lại:
- Thông tin mang tính kế thừa giữa các cán ộ, ộ phận. Giảm thao tác thừa, lặp lại
iểm tra, kiểm soát tức thời tình hình án hàng, kho, tiền…
- Thông tin được kiểm tra chéo giữa các cán ộ giảm sai sót tăng tính trách nhiệm mỗi cán
ộ
- Hệ thống chứng từ in tự động từ phần mềm, giảm công sức, sai sót khi viết tay
hần mềm quản lý kế toán – bán hàng nhà hàng
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1.7 Hàng loạt tiện ích khác





Copy sao chép chứng từ tương tự,
Tự động tạo phiếu thu-chi khi bán hàng thu tiền ngay hoặc mua hàng trả tiền ngay,
hân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác,
…
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