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1 Cài đặt và thiết lập cấu hình hệ thống 

1.1 Yêu cầu hệ thống 
- CPU tương đương Intel Pentium III 500Mhz trở lên. 

- 100MB HDD còn trống. 

- RAM: > 64MB RAM. 

- Màn hình độ phân giải > 800 x 600 

- Hệ điều hành: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP. 

- Internet Explorer: 5.5, 6.0 

- .Net Framework 1.0 

- Microsoft Data Access Component 2.7 

1.2 Cài đặt chương trình 
- Cài đặt Internet Explorer  

- Cài đặt .Net Framework. 

- Cài đặt MDAC 2.7 

- Chạy file HMSSetup để cài đặt. 

Hướng dẫn cài đặt cụ thể được trình bày trong tài liệu cài đặt hệ thống 

1.3 Thiết lập các thông số chung cho hệ thống 
Các thông số chung cần thiết lập: 

- Vào thực đơn Hệ thống -> Thông số hệ thống 

- Chọn Tab Chung -> Thông số chung 

- Sau khi thiết lập các thông số, kích nút Đồng ý để lưu lại. 

Thông số chung: 
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- Tên chương trình: Tên phần mềm, sử dụng trong các tiêu đề màn hình. 

- Mã đơn vị: Mã số của đơn vị sử dụng chương trình. Quan trọng khi tổng 

hợp báo cáo nhiều đơn vị. Mã của mỗi đơn vị phải duy nhất trong toàn 

bộ hệ thống các chương trình. 

- Tên đơn vị: Tên đơn vị sử dụng chương trình. 

- Địa chỉ: Địa chỉ đơn vị. 

- Số điện thoại. 

- Tên giám đốc: Tên Lãnh đạo công ty, được in ra dưới các báo cáo có ký 

tên của lãnh đạo. 

- Tên KTT: Tên kế toán trưởng, được in ra dưới các báo cáo có ký tên của 

kế toán trưởng. 

- Số tài khoản: Số tài khoản ngân hàng, dùng để in chứng từ và một số 

báo cáo. 

- Tên ngân hàng: Ngân hàng đăng  ký tài khoản. 

- Mã số thuế: Mã số thuế đăng ký doanh nghiệp. 
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Thông số báo cáo: 

 

Khai báo các thông số phục vụ báo cáo 

- Giám đốc: Tiêu đề giám đốc để in ra trong các báo cáo. 

- Kế toán trường: Tiêu đề kế toán trưởng để in ra trong các báo cáo. 

- Người lập biểu: Tiêu đề người lập biểu để in ra trong các báo cáo. 

- Ký,ghi họ tên: Tiêu đề ký, ghi rõ họ tên để in ra trong các báo cáo 

- Trang : Khai báo tiêu đề trang để in ra trong các báo cáo. 

- Logo : Logo, biểu tượng của Đơn vi sử dụng chương trình được in ra 

trong các báo cáo. 

- Nơi báo cáo: Địa chỉ của đơn vị sử dụng chương trình. 

- Font tiêu đề: Chọn font sử dụng tiêu đề để in ra trong các báo cáo. 

- Font báo cáo: Chọn font sử dụng các trường text của báo cáo. 

Thông số ngầm định: 

  Khai báo các thông số ngầm định của chương trình. 
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- Thủ kho: Ngầm định giá trị text thủ kho để sử dụng tiêu đề trong các 

báo cáo. 

- Thủ quỹ: Ngầm định giá trị text thủ quỹ để sử dụng tiêu đề trong các 

báo cáo. 

- Thủ trưởng: Ngầm định giá trị text thủ trưởng đơn vị sử dụng trong các 

tiêu đề báo cáo. 

- Ngày đầu năm: Ngầm định ngày bắt đầu kỳ hoạch toán 

- Check Debug. Ngầm định chế độ bắt lỗi chương trình… 

- Ngầm định  tiền tệ: Chọn Loại tiền tệ  là Tiền Việt Nam hay ngoại tệ.  

- Ngầm định giá trị phần thập phân gồm: 

          Thập phân tỷ giá 

          Thập phân số lượng 

          Thập phân số tiền NTỆ 

               Thập phân số tiền VND 

          Thập phân đơn giá ngoại tệ 

               Thập phân đơn giá VND 
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1.4 Khai báo và phân quyền người sử dụng 
Nội dung của công tác khai báo và phân quyền người sử dụng gồm có: 

- Xác định các nhóm người sử dụng phần mềm. 

- Đối với mỗi nhóm người sử dụng, xác định xem nhóm đó có quyền thực 

hiện những chức năng nào của hệ thống. 

- Tạo người sử dụng và xác định nhóm cho mỗi người sử dụng. 

1.4.1 Xác định nhóm người sử dụng 

Người sử dụng của hệ thống được phân ra thành các nhóm với những chức 

năng sử dụng tương đương để dễ dàng cho việc phân quyền. 

Các bước thực hiện: 

- Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

- Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn Hệ thống 

- Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục nhóm người sử dụng sau 

đó kích Chấp nhận 
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Cách ghi: 

- Mã nhóm NSD: Mã cho nhóm người sử dụng, mỗi nhóm có duy nhất một 

mã. Dưới 15 ký tự. 

- Tên nhóm NSD: Tên nhóm người sử dụng. 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

1.4.2 Phân quyền chức năng hệ thống cho các nhóm. 

Hệ thống Quản Lý Khách Sạn 1.0 đã xác định nhóm chức năng chính. Đối với 

một cặp nhóm người sử dụng  - nhóm chức năng, người quản trị cần xác định 

xem nhóm người sử dụng đó có được thực hiện chức năng tương ứng hay 

không. 

Các bước thực hiện: 

- Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

- Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn Hệ thống 

- Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục phân quyền người sử 

dụng sau đó kích Chấp nhận 
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Cách ghi: 

- Mã nhóm NSD: Xác định nhóm người sử dụng. 

- Mã QSD: Nhóm chức năng tương ứng. 

- ON/OFF: Đánh dấu nếu nhóm người sử dụng có quyền đối với chức năng 

tương ứng. 

1.4.3 Tạo, thay đổi và xác định nhóm cho người sử dụng 

Các bước thực hiện: 

- Vào thực đơn Hệ thống -> Quản trị người sử dụng 
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1.4.3.1  Tạo người sử dụng mới 

- Kích nút Thêm. 

 

Cách ghi: 
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- Mã nsd: Sử dụng khi đăng nhập hệ thống, các ký tự viết liền nhau, không 

quá 15 ký tự. Không phân biệt chữ hoa, thường. Mỗi người sử dụng có một 

mã duy nhất trong hệ thống. 

- Tên nsd: Tên đầy đủ của người sử dụng 

- Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập hệ thống. Người sử dụng có thể tự đổi sau 

này. Dài không quá 15 ký tự. Có phân biết chữ hoa chữ thường. 

- Xác nhận mật khẩu: Gõ lại mật khẩu nhằm kiểm tra. 

- Mã nhóm nsd: Xác định nhóm cho người sử dụng này. Người sử dụng sẽ có 

quyền đối với hệ thống được xác định bởi nhóm. 

Sau khi hoàn thành, kích OK để quay trở lại với danh sách người sử dụng, 

hoặc Cancel  để huỷ bỏ thao tác. 

1.4.3.2  Thay đổi người sử dụng 

Từ danh sách người sử dụng, có thể thay đổi các thông tin: Mã nsd, Tên nsd, 

Mã nhóm Nsd cho mỗi người sử dụng. Để thay đổi mật khẩu, bạn kích đúp 

chuột lên dòng có người sử dụng. 

2 Các nội dung công việc chính 

2.1 Các chức năng chung 

2.1.1 Đổi mật khẩu truy cập 

Cho phép thay đổi mật khẩu của người sử dụng khi người sử dụng không muốn 

sử dụng mật khẩu cũ.  

Các thao tác:  

- Vào thực đơn Hệ thống -> Đối mật khẩu 
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Cách ghi: 

- Tên: Tên người sử dụng 

- Mật khẩu cũ: Nhập mật khẩu cũ (mật khẩu đang sử dụng) 

- Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới  

- Xác nhận: Gõ lại mật khẩu mới 

- Đồng ý: Chấp nhận việc thay đổi mật khẩu 

- Huỷ bỏ: Không chấp nhận việc thay đổi mật khẩu 

Chú ý: Thường mật khẩu là các chữ cái hoặc chữ số viết liền nhau, nên bạn 

không nên đặt mật khẩu có dấu cách hoặc có các ký hiệu lạ. 

2.1.2 Thiết lập thông số máy in 

Cho phép chọn máy in và thiết lập các thông số liên quan đến cấu hình máy in. 

Các bước thực hiện: 

- Vào thực đơn Hệ thống -> Thông số máy in 
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Cách thiết lập các thông số máy in giống như đối với các ứng dụng Windows 

thông thường khác và phụ thuộc vào loại máy in sử dụng. Bạn có thể tham 

khảo người quản trị mạng để biết thêm thông tin. 

2.1.3 Sử dụng bảng tính để thao tác dữ liệu 

Rất nhiều nơi trong chương trình, bảng tính được sử dụng để thao tác với dữ 

liệu. Bảng tính là công cụ quen thuộc với rất nhiều người sử dụng, dễ thao tác 

và sử dụng. 
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Trong phần mềm Quản Lý Khách Sạn 1.0, các thao tác chính trong bảng tính 

bao gồm: 

- Khi ở trong bảng tính, bạn cũng có thể dùng các phím di chuyển thông 

thường để di chuyển giữa các ô và các dòng. Ngoài ra, phím Tab dùng để di 

chuyển đến ô tiếp theo, Shift-Tab dùng để di chuyển về các ô trước đó. 

Phím Enter được sử dụng tương đương với phím Tab. 

- Bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong trường tính bằng cách kích chuột lên tiêu 

đề các cột để sắp xếp dữ liệu theo cột đó. 

- Khi phải chuột lên bảng tính, một thực đơn xuất hiện có những chức năng 

tương đương với thanh công cụ. 

- Bạn có thể thay đổi độ rộng các cột bằng cách dùng chuột kích lên điểm 

phân cách giữa các cột vào kéo rộng ra hoặc hẹp lại. 

- Cách thay đổi dữ liệu tại một ô:  
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o Các ô là Text và số: Bạn có thể gõ dữ liệu mới trực tiếp khi con 

trỏ đang ở tại ô đó; ấn F2 để chọn toàn bộ nội dung của ô; dùng 

chuột để định vị cho ký tự thêm vào. 

o Các ô có dạng ngày tháng: Dùng chuột để chọn ngày tháng; ấn 

F2 để bắt đầu thay đổi bằng bàn phím. 

o Các ô có dạng Combo: Dùng chuột để chọn một giá trị thích hợp, 

hoặc ấn F2, sau đó dùng ký tự đầu và các phím di chuyển  để tìm 

kiếm giá trị thích hợp. 

o Trong một số trường hợp, bạn có thể kích đúp chuột lên ô để 

chọn từ một danh sách, hoặc gõ một vài giá trị sai và gõ Enter để 

chọn từ danh sách. Các trường hợp này sẽ được chỉ ra chi tiết 

trong các trường hợp cụ thể. 

2.1.4 Các thao tác chung khi cập nhật dữ liệu đơn giản  

Được sử dụng trong cập nhật các danh mục từ điển. 

Mà hình cập nhật: 
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Các màn hình cập nhật kiểu này thường có một thanh công cụ chung và một 

bảng tính để cập nhật dữ liệu. 

Các chức năng gồm có: 

- Trước: Di chuyển dòng hiện thời về một dòng trước đó. Được thực hiện 

bằng cách kích nút trước, hoặc dùng phím nóng Ctrl-PageUp. 

- Sau: Di chuyển dòng hiện thời về một dòng sau đó. Được thực hiện bằng 

cách kích nút Sau, hoặc dùng phím nóng Ctrl-PageDown. 

- Bạn cũng có thể chọn dòng hiện thời bằng cách kích chuột lên dòng đó 

trong bảng tính. 

- Thêm mới: Kích nút Thêm; phím nóng Ctrl – Insert, hoặc phải chuột lên 

trường tính và chọn Thêm. 

- Ghi lại: Lưu những thay đổi vào dữ liệu, kích nút Lưu, hoặc phím nóng 

Ctrl-S, hoặc dùng phải chuột và chọn Lưu. 

- Hồi phục: Bạn có thể hồi phục lại dữ liệu về lần ghi lại gần nhất bằng cách 

kích nút H.P, phím nóng Ctrl-K, hoặc dùng phải chuột và chọn H.P. 

- Xóa: Chọn lên bản chi cần xóa và kích nút Xóa, phím nóng Ctrl + Del, 

hoặc dùng phải chuột và chọn Xóa. Khi xóa bản ghi, một hộp thoại sẽ xuất 

hiện cho phép bạn khẳng định thao tác của mình. 

 

- Chọn Yes để xoá. 

- Tìm kiếm: Kích nút tìm, phím nóng Ctrl – F, hoặc dùng phải chuột. Hộp 

thoại tìm kiếm hiện lên cho phép bạn tìm đến bản ghi có chứa chuỗi nhập 

vào. 
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-  

- Tại hộp thoại hiện ra, gõ vào chuỗi cần tìm kiếm và kích Chấp nhận. 

- Nếu tìm thấy, vị trí dòng hiện thời sẽ là bản ghi tìm thấy. 

- Refresh: Lấy lại dữ liệu từ CSDL gốc. Thực hiện bằng cách kích nút Refr., 

phím nóng Ctrl-R 

- In ấn: Bạn có thể kích nút In, phím nóng Ctrl-P để in ra dữ liệu trên trường 

tính.  

- Trợ giúp trực tuyến: Kích nút Giúp để nhận trợ giúp trực tuyến. 

- Thoát: Thoát khỏi màn hình cập nhật, nếu dữ liệu có những sự thay đổi 

chưa được ghi lại, hộp thoại sau sẽ hiện ra: 

 

- Chọn Yes, nếu bạn muốn ghi lại dữ liệu trước khi thoát. Chọn No nếu muốn 

bỏ qua sự thay đổi.               

2.2 Đặt phòng cho khách 

2.2.1 Các danh mục liên quan 

2.2.1.1  Danh mục dịch vụ 

Danh mục các loại dịch vụ là bảng liệt kê các loại dịch vụ(service) có trong 

nhà hàng, tiền và thuế tương ứng với các loại dịch vụ đó 

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 
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• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 

• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục dịch vụ  sau đó kích 

Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 

• Mã chartype_id: Mã cho loại dịch vụ , mỗi loại dịch vụ có một mã duy 

nhất. 

• Tên loại dịch vụ: Tên của loại dịch vụ. 

• Thuế suất: Thuế suất ứng với từng loại dịch vụ đó 

• Rate: Giá tiền của mỗi loại dịch vụ tương ứng 

• Allway: Check này để xem dịch vụ đó có trong nhà hàng hay không 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 
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2.2.1.2  Danh mục loại giá 

Danh mục loại giá là bảng liệt kê các loại giá liên quan đén các phòng trong 

khách sạn 

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 

• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục loại giá  sau đó kích 

Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 

• Ratetype_id: Mã loại giá 

• Rate name: Tên của loại giá đó. 

• Day: Số ngày theo từng loại giá 
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Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.3  Danh mục giá phòng 

Danh mục giá phòng là bảng liệt kê các loại phòng và giá của từng loại phòng 

có trong khách sạn 

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Quản trị -> Bạn chọn Giá phòng 

Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 

• Room_type_id: Bạn chọn loại phòng. 

• Rate_type: Chọn loại giá. 

• Giá: Giá cho từng loại phòng và kiểu phòng tương ứng 

• Rate_date : Ngày cập nhật giá ứng với từng phòng đó 
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Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.4  Danh mục loại giấy tờ 

Danh mục loại giấy tờ là bảng liệt kê các loại giấy tờ chứng minh bản thân  

như passport, CMND…. 

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 

• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục loại giấy tờ  sau đó 

kích Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 

• Identi_id: Mã loại giấy tờ 

• Identi name: Tên của loại giấy tờ đó. 
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Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.5  Danh mục loại phòng 

Danh mục loại phòng là bảng liệt kê các loại phòng,kiểu phòng có trong khách 

sạn    

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 

• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục loại phòng  sau đó 

kích Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 

• Mã loại phòng: Mã cho từng phòng 

• Loại phòng: Loại phòng. 
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Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.6  Danh mục loại thuế 

Danh mục loại thuế là bảng liệt kê các loại thuế suất  

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 

• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục loại thuế  sau đó kích 

Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 

• Mã loại thuế: Mã cho từng loại thuế 

• Tên loại thuế: Tên loại thuế. 
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• Thuế suất: Thuế suất tương ứng với từng loại 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.7  Danh mục ngoại tệ 

Danh mục ngoại tệ là bảng liệt kê các ngoại tệ đang được giao dịch trên thị 

trường 

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 

• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục ngoại tệ  sau đó kích 

Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 

• Mã Ntệ: Mã cho từng loại ngoại tệ 
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• Tên ntệ: Tên của ngoại tệ đó. 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.8  Danh mục tỷ giá ngoại tệ 

Danh mục tỷ giá ngoại tệ là bảng liệt kê các ngoại tệ đang được giao dịch trên 

thị trường 

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 

• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục tỷ giá ngoại tệ  sau đó 

kích Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 

• Mã ntệ: Mã của từng ngoại tệ 
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• Tỷ giá: Tỷ giá cho từng ngoại tệ 

• Loại tỷ giá: Chọn loại tỷ giá HH/TT 

• Ngày HL: Ngày hiệu lực tính tỷ giá đó 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.9  Danh mục nước 

Danh mục nước là bảng liệt kê danh sách các nước trên thế giới 

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 

• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục nước  sau đó kích 

Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 

 



 Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại - ESoft 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khách sạn Hotel Management 2003 

26/65 

Cách ghi : 

• Mã nước: Mã cho từng nước. 

• Tên nước: Tên của nước tương ứng với mã. 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.10  Danh mục phòng 

Danh mục phòng là bảng liệt kê các phòng,loại phòng có trong khách sạn 

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 

• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục phòng  sau đó kích 

Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 
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• Mã phòng: Mã cho từng phòng. 

• Tên phòng: Tên của phòng. 

• Loại phòng: Chọn loại phòng cho từng phòng 

• Room bed: Số giường của phòng tương ứng 

• Room comment : Ghi chú về phòng đó 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.11  Danh mục phương thức thanh toán 

Danh mục phương thức thanh toán là bảng liệt kê các loại phương thức thanh 

toán .VD: thanh toán bằng séc,card, hay tiền mặt….. 

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 

• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục phương thức thanh 

toán  sau đó kích Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 
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Cách ghi : 

• Mã loại PTTT : Mã cho từng loại phương thức thanh toán 

• Tên loại PTTT: Tên của phương thức thanh toán. 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.12  Danh mục thành phố 

Danh mục thành phố là bảng liệt kê các thành phố ứng với các nước trên thế 

giới 

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 

• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục thành phố  sau đó 

kích Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 
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Cách ghi : 

• Mã City: Mã cho từng thành phố 

• Tên City: Tên của thành phố. 

• State: Vị trí của thành phố so với nước tương ứng 

• ZipCode : Mã nước (theo chuẩn quốc tế) 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.13  Danh mục thị trường 

Danh mục thị trường là bảng liệt kê các đại diện(Agent) của các hãng du lịch  

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 

• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục thị trường  sau đó 

kích Chấp nhận  
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Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 

• Market id: Mã cho từng loại thị trường. 

• Market name: Tên của loại thị trường đó. 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

 

2.2.1.14  Danh mục tình trạng  

Danh mục tình trạng là bảng liệt kê tình trạng của các phòng theo thời gian 

hiện tại. 

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 
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• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục tình trạng phòng  sau 

đó kích Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 

• Mã tình trạng: Mã cho tình trạng phòng đó, mỗi tình trạng phòng có một 

mã duy nhất. 

• Tên tình trạng: Tên diễn giải của tình trạng phòng đó. 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.15  Danh mục toà nhà 

Danh mục các toà nhà là bảng liệt kê các dãy nhà có trong khách sạn, mỗi dãy 

nhà chứa bao nhiêu phòng.  

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 
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• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục toà nhà  sau đó kích 

Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 

• Mã toà nhà: Mã cho từng toà nhà, mỗi toà nhà có một mã duy nhất. 

• Tên tào nhà: Tên của toà nhà tương ứng trong khách sạn. 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.1.16  Danh mục các loại xe 

Danh mục các loại xe là bảng liệt kê các loại xe có tên trong khách sạn để tiện 

cho việc thuê xe hay quản lý xe 

Các bước thực hiện : 

• Vào thực đơn: Hệ thống -> Cập nhật danh mục từ điển 

• Trong hộp thoại Loại danh mục, chọn  Hotel 
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• Trong danh sách các danh mục, chọn Danh mục các loại xe  sau đó 

kích Chấp nhận  

Màn hình cập nhật 

 

Cách ghi : 

• Mã loại xe: Mã cho từng xe. 

• Tên kiểu xe: Tên của kiểu xe tương ứng. 

• Tên xe: Tên của xe đó 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu. 

2.2.2 Cập nhật danh sách khách  

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Đặt phòng->Bạn chọn đăng ký đặt phòng cho đoàn 
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Giải thích cách ghi : 

• Mã khách: Mã đăng ký cho từng đoàn đặt phòng, mỗi khách có một mã 

duy nhất.  

• Họ và tên : Họ và tên khách  

• Địa chỉ : Địa chỉ liên hệ của khách 

• Nước : Quốc tịch của khách  

• Ngày sinh :Ngày sinh của khách      

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu.Danh mục này liệt kê tất cả các khách đã từng và sẽ ở trong khách sạn 

2.2.3 Cập nhật danh sách đoàn  

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Đặt phòng->Bạn chọn đăng ký đặt phòng cho đoàn 
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Giải thích cách ghi : 

• Mã đoàn: Mã đăng ký cho từng đoàn đặt phòng, mỗi đoàn có một mã 

duy nhất.  

• Tên đoàn : Tên của đoàn 

• Họ và tên : Họ và tên người đại diện cho đoàn 

• Địa chỉ : Địa chỉ liên hệ của đoàn 

Sử dụng các thao tác cơ bản trong cập nhật các danh mục từ điển để cập nhật 

dữ liệu.Danh mục này liệt kê tất cả các đoàn đã từng và sẽ ở trong khách sạn 

này. 

2.2.4 Phòng trống 

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Đặt phòng->Bạn chọn phòng trống 
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Giải thích cách ghi : 

• Từ ngày, đến ngày: Chọn khoảng ngày mà bạn cần theo dõi .  

• Loại phòng : Kiểu phòng 

• Avariable : Số phòng đang sử dụng tại thời điểm hiện tại theo loại 

phòng 

• Res_room : Số lượng phòng đã đăng ký 

• Chkin_r oom : Số lượng phòng sẽ vào trong khoảng thời gian đã chọn 

• Bad room : Số lượng phòng Bad. 

• Total : Tổng số phòng theo từng loại phòng 
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Form này liệt kê tổng số các phòng đã đăng ký, phòng đang ở, phòng bẩn… 

theo từng loại phòng  

2.2.5 Cập nhật, xem, sửa, tìm kiếm và in ấn khách đặt phòng 

2.2.5.1  Cập nhật tình trạng phòng 

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Quản trị->Bạn chọn tình trạng phòng  

 

Giải thích cách ghi : 

• Ngày: Chọn ngày mà bạn cần theo dõi .  

• Toà nhà : Chọn toà nhà cho các loại phòng 

• Các quy định về phòng trốn, đang ở bẩn hay hỏng sẽ được quy định trên 

form. 

− Danh sách các phòng và tình trạng phòng hiển thị ở phía dưới 
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− Bạn muốn xem thông tin về phòng nào đó bạn chọn chuột vào 

phòng đó. Các thông tin về phòng đó như phòng đó do ai ở  ngày 

đến, ngày đi sẽ hiển thị chi tiết ở phía dưới.  

− Nếu bạn muốn chkin mới bạn nhấn vào nút checkin mới. Các thông 

tin nhập sẽ như phần check in. 

2.2.5.2  Cập nhật khách đặt phòng cho đoàn 

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Đặt phòng->Bạn chọn đăng ký đặt phòng cho đoàn 

 

Giải thích cách ghi : 

• Mã đký: Mã đăng ký cho từng đoàn đặt phòng.  

• Ngày đký : Ngày đăng ký đặt phòng (Mặc định là ngày hiện tại) . 

• Mã đoàn : Mã cho từng đoàn đăng ký phòng. 

• Tên đoàn : Tên đoàn đăng ký. 

• Họ ĐDiện: Họ của người đại diện cho đoàn. 
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• Tên ĐDiện : Tên của người đại diện cho đoàn. 

• Địa chỉ : Địa chỉ của đoàn  

• Thành phố : Đoàn thuộc thành phố nào 

• Quốc tịch : Quốc tịch của đoàn. 

• Điện thoại, fax, email  

• Ngày đến, ngày đi : Ngày đoàn đó đến và đi. 

• Loại giá : Chọn loại giá mà đoàn đặt (Daily, Monthly, Weekly, Hourly)  

• Số ngày: Số ngày đoàn đó ở trong khách sạn 

• Số người:Số lượng người của đoàn đăng ký 

• Room type :Kiểu phòng khách đặt 

• SL phòng : Số lượng phòng khách đặt cho từng kiểu phòng 

• Giá phòng: Giá phòng tương ứng với từng loại phòng mà khách đã 

đồng ý đặt 

2.2.5.3  Tìm kiếm đoàn đặt phòng 

Mở form nhập khách đặt phòng, nhấn vào nút tìm kiếm trên form nhập 

Màn hình tìm kiếm 
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Chọn các điều kiện cần tìm kiếm: 

- Mã đký: Chọn mã đăng ký cho đoàn 

- Ngày đký : Ngày  đăng ký 

- Mã đoàn: Mã cho từng đoàn  

- Tên đoàn : Tên đoàn 

- Ngày đến, ngày đi: Ngày đoàn đến, đi 

- Họ tên : Họ và tên đại diện của đoàn 

- Địa chỉ: Địa chỉ của đoàn 

- Quốc tịch : Quốc tịch của đoàn đó 

- Thành phố : Đoàn đó thuộc thành phố nào 

Thao tác  

Người sử dụng chọn các thông tin mà mình cần tìm rồi ấn vào nút Tìm, của số 

tìm kiếm sẽ đưa ra danh sách các thông tin thoả mãn điều kiện chọn  
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Sau khi Chọn đoàn cần tìm màn hình sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin về đoàn 

đó để cho ta sửa đổi và in ấn. 

2.2.6 Cập nhật  đặt phòng cho khách lẻ  

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Đặt phòng->Bạn chọn đăng ký đặt phòng cho khách lẻ 

 

Giải thích cách ghi : 

• Mã đký: Mã đăng ký cho từng khách đặt phòng.  

• Ngày đký : Ngày đăng ký đặt phòng (Mặc định là ngày hiện tại). 

• Mã khách : Mã cho từng khách đăng ký phòng. 

• Tên khách : Họ và Tên khách đăng ký. 

• Họ ĐDiện: Họ của người đại diện cho đoàn. 

• Tên ĐDiện : Tên của người đại diện cho đoàn. 

• Địa chỉ : Địa chỉ của đoàn  

• Thành phố : Đoàn thuộc thành phố nào 
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• Nước : Quốc tịch của đoàn. 

• Loại ID : Chọn một trong các giấy tờ trong hộp thoại 

• Số ID: Số id ứng với mỗi loại giấy tờ đó 

• Ngày hhạn : Ngày hết hạn của loại giấy tờ đó 

• Điện thoại, fax, email  

• Ngày đến, ngày đi : Ngày đoàn đó đến và đi. 

• Loại giá : Chọn loại giá mà đoàn đặt (Daily, Monthly, Weekly,Hourly)  

• Số ngày: Số ngày đoàn đó ở 

• Số người:Số lượng người của đoàn đăng ký 

• Loại phòng : Chọn loại phòng mà bạn muốn đặt 

• SL phòng : Số lượng phòng mà bạn đặt theo từng loại 

Cách tìm kiếm khách đặt phòng như cách tìm kiếm đoàn đặt phòng 

2.2.7 Huỷ đặt phòng 

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Đặt phòng->Bạn chọn huỷ đặt phòng cho khách 
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Bạn tìm kiềm các khách muốn huỷ đặt phòng trong danh sách các khách đã đặt 

phòng theo các tiêu chí đã định. 

− Chọn khách nào muốn huỷ đặt phòng và nhấn vào nút chọn, các 

thông tin về khách lúc đặt phòng vẫn còn lưu giữ và sẽ hiển thị trên 

màn hình. 
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2.2.8 Khôi phục đặt phòng 

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Đặt phòng->Bạn chọn khôi phục đặt phòng cho khách 

Cách khôi phục đặt phòng các bước thực hiện cũng như khách huỷ đặt phòng. 

2.3 Kiểm tra và xếp phòng 

2.3.1 Cập nhật, định khoản, xem, sửa, tìm kiếm, in ấn xếp phòng 

2.3.1.1  Xếp phòng cho đoàn 

Vào thực đơn : Lễ Tân  Bạn chọn Xếp phòng cho đoàn 

2.3.1.2  Xếp phòng cho khách lẻ 

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Lễ tân->Bạn chọn Xếp phòng cho khách lẻ 
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− Chương trình sẽ hiển thị danh sách thông tin các khách đặt phòng như 

ngày đi, ngày đến, số lượng phòng, kiểu phòng.  

− Sau khi bạn chọn khách cần thiết để xếp phòng, bạn nhấp đúp vào khách 

đó hoặc nhấn nút Tiếp tục thì màn hình hiển thị xếp phòng sẽ đưa ra các 

thông tin mà khách đã đăng ký cho bạn xếp phòng cho vị khách đó. 

 

Các thông tin về đoàn khi đăng ký vẫn được lưu giữu.Các thông tin cập nhật 

thêm cho đoàn khi xếp phòng như sau.   
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Giải thích cách ghi : 

• Mã phòng: Chọn mã phòng khi xếp cho đoàn.Chương trình sẽ tự lấy ra 

tên của từng phòng cho từng mã. 

• Giá : Chọn giá phòng khi xếp phòng cho đoàn 

• Ngày đến, ngàyđi : Ngày đến, ngày đi của đoàn đó 

  

2.3.1.3  Khách đoàn không đặt trước 

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Lễ tân->Bạn chọn Xếp phòng cho khách đoàn không đặt 

trước. 

Các thông tin cập nhật về khách đoàn không đặt trước được cập nhật như 

một đoàn đăng ký phòng và xếp luôn phòng cho khách đoàn. 

2.3.1.4  Khách lẻ không đặt trước 

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Lễ tân->Bạn chọn Xếp phòng cho khách lẻ không đặt 

trước. 

Các thông tin cập nhật về khách lẻ không đặt trước được cập nhật như một 

khách đăng ký phòng và xếp luôn phòng cho khách lẻ đó. 

2.4 Khách trả tiền và trả phòng 

2.4.1 Các danh mục liên quan 

2.4.1.1  Danh mục mặt hàng 

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Nhà hàng->Bạn chọn danh mục mặt hàng 

Giải thích cách ghi : 

• Mã loại dv: Mã cho từng loại dịch vụ có trong nhà hàng.  
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• Tên loại dv : Tên của loại dịch vụ đó 

• Mã thuế :Mã thuế ứng với từng loại dịch vụ 

• Tiền thuế : Tiền thuế ứng với từng loại dịch vụ 

• Rate : Số tiền tương ứng của từng loại dịch vụ 

• Mã NTệ :Mã ngoại tệ tương ứng với số tiền của từng loại dịch vụ 

2.4.2 Cập nhật, định khoản, xem, sửa, tìm kiếm, in ấn khách trả phòng 

2.4.2.1  Trả phòng cho đoàn 

Các bước thực hiện: 

• Vào thực đơn: Lễ tân->Bạn chọn Trả  phòng cho đoàn 

Màn hình tìm kiếm khách, đoàn đang ở sẽ hiển thị, các thông tin và cách tìm 

kiếm tương tự như tìm kiếm khách đặt phòng. 
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− Sau khi tìm ra và chọn đoàn nào muốn trả phòng, bạn chọn tên đoàn đó 

và nhấn nút chọn. Các thông tin về đoàn đó trong quá trình khách ở sẽ 

hiển thị cho bạn trả phòng cho đoàn 

 

Các thông tin phải cập nhật khi khách trả phòng và check out 

Giải thích cách ghi : 

• Payment type: Chọn loại phương thức trả tiền 

• Tổng tiền: Tổng tiền phải trả của đoàn đó 

• Tiền trả : Số tiền đoàn thuê phòng đã trả 

• Còn lại : Số tiền còn lại mà đoàn còn nợ  

2.4.2.2  Trả phòng cho khách lẻ 

Cách thức trả phòng và check out của khách lẻ tương tự như trả phòng cho 

đoàn 

2.4.2.3  Trả tiền 

Các bước thực hiện: 
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• Vào thực đơn: Lễ tân->Bạn chọn Trả  tiền  

 

 

Giải thích cách ghi : 

• Mã TToán: Mã thanh toán cho từng khách trả tiền, mỗi khách có một 

mã duy nhất. 

• Ngày trả : Ngày khách thanh toán(Mặc định là ngày hiện tại) 

• Mã tài khoản : Mã tài khoản của đoàn hoặc khách (Nếu có) 

• Mã xếp phòng : Mã khi khách xếp phòng 

• Mã TTệ : Mã tiền tệ khi đoàn đó thanh toán 

• Tỷ giá : Tỷ giá của ngoại tệ đó so với tiền việt 

• Số tiền : Tổng số tiền mà khách phải trả 

• Số tiền VND : Tổng số tiền mà khách phải trả sau khi quy đổi ra VND 
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2.5 Xem và in các báo cáo 

2.5.1 Các thông số hệ thống liên quan 

 

Khai báo các thông số phục vụ báo cáo 

- Giám đốc: Tiêu đề giám đốc để in ra trong các báo cáo. 

- Kế toán trường: Tiêu đề kế toán trưởng để in ra trong các báo cáo. 

- Người lập biểu: Tiêu đề người lập biểu để in ra trong các báo cáo. 

- Ký,ghi họ tên: Tiêu đề ký, ghi rõ họ tên để in ra trong các báo cáo 

- Trang : Khai báo tiêu đề trang để in ra trong các báo cáo. 

- Logo : Logo, biểu tượng của Đơn vi sử dụng chương trình được in ra 

trong các báo cáo. 

- Nơi báo cáo: Địa chỉ của đơn vị sử dụng chương trình. 

- Font tiêu đề: Chọn font sử dụng tiêu đề để in ra trong các báo cáo. 

- Font báo cáo: Chọn font sử dụng các trường text của báo cáo. 

2.5.2 Xác định các thông số đầu vào cho báo cáo 

- Chọn menu :Báo Cáo/Báo cáo cần xem  trên thanh menu của chương 

trình 
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Thông tin trên hộp thoại 

Bạn chọn tab Dữ liệu 

Kỳ báo cáo Chọn tháng, quý báo cáo cần xem 

Ngày xem báo cáo Chọn ngày cần xem báo cáo 

Danh mục Chọn phần cần xem 

Xem  Xem phần in báo cáo 

In In báo cáo đó 

Thoát Thoát khỏi chương trình và không xem báo cáo 

 

Tab Tiêu đề 

Tiêu đề báo cáo Đánh dấu vào để chọn in tiêu đề 

Kỳ báo cáo Đánh dấu để chọn in kỳ báo cáo 

Ngày in báo cáo Đánh dấu để chọn in ngày báo cáo 
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2.5.3 Thao tác 

• Chọn kỳ báo cáo trong danh sách kỳ 

• Chọn ngày xem từ ngày nào đến ngày nào 

• Chọn danh mục cần xem sau đó chọn. VD:Nếu chọn danh mục phòng, 

thì bạn chọn phòng nào cần xem và nhấn đúp vào phòng đó hoặc chọn 

danh mục đó và kích nút >. Nếu bạn muốn chọn tất cả các phòng và 

kích nút  >>. Nếu bạn muốn loại bỏ các phòng không cần xem thì bạn 

chọn phòng cần loại bỏ và nhấn đúp hoặc nhấn vào nút <. Nếu bạn 

muốn loại bỏ tất cả bạn nhấn vào nút <<.Chưng trình sẽ xoá tất cả các 

danh mục có trong hộp thoại.  

- Bạn có thể gõ mã (hoặc một phần mã, hoặc một phần của tên) của chỉ 

tiêu cần chọn vào hộp thoại phía trên danh sách để tìm kiếm. 

• Nhấn vào nút Xem để xem báo cáo đó 

• Nhấn vào nút Thoát để thoát khỏi không xem báo cáo. 
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Cách thức xem báo cáo các phần khác cũng tương tự như trên. 

2.5.4 Xem và in các báo cáo 

Các thức xem và in báo cáo khi báo cáo đang chạy 

 

                            

 

     1    2 3      4  5      6 7    8   9       10   11 

- 1: Xem trang đầu tiên của báo cáo 

- 2:Xem trang phía trước trang hiện hành của báo cáo 

- 3: Xem trang tiếp theo trang hiện hành của báo cáo 

- 4: Xem trang cuối cùng của báo cáo 

- 5:Xem đến trang nào bạn muốn bạn chỉ cần đánh số trang vào 

- 6: Đóng trang hiện tại đang xem lại 

- 7: In ấn báo cáo đang xem(Có thể in tất cả hoặc chọn trang in) 

- 8: Kết xuất báo cáo đang xem ra word hoặc excel nếu bạn muốn 

- 9:Nhóm các trưòng trên báo cáo theo nhóm 

- 10: Phóng to thu nhỏ báo cáo đang xem tuỳ chọn 

- 11: Tìm kiếm một dòng nội dung nào đó trên báo cáo đang xem 

2.6 Sao lưu và phục hồi dữ liệu 

2.6.1 Sự cần thiết phải sao lưu số liệu 

Nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cho hệ thống. Việc sao lưu dữ liệu định kỳ là 

việc làm rất cần thiết đề phòng việc mất số liệu hoặc hỏng cơ sở dữ liệu đang 

làm việc do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thao tác sao lưu sẽ tạo ra một bảng 

sao toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống cho phép làm giảm tới mức tối thiểu hậu 
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quả khi có sự cố. Dữ liệu sao lưu cần để ở vị trí an toàn: Đĩa mềm, ổ cứng, 

băng từ...     

2.6.2 Các nguyên tắc khi sao lưu và phục hồi số liệu 

2.6.3 Sao lưu số liệu 

Các bước thực hiện: 

- Vào Hệ thống -> Sao lưu số liệu 

Sao lưu các danh mục 

 

- Chọn Tab Danh mục 

- Đánh dấu các danh mục sao lưu 

Sao lưu chứng từ kế toán 
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- Chọn Tab Chứng từ kế toán 

- Không sau lưu: Chọn mục này nếu bạn không muốn sao lưu chứng từ kế 

toán. 

- Sao lưu toàn bộ chứng từ kế toán: Chọn mục này nếu bạn muốn sao lưu 

toàn bộ chứng từ kế toán. 

- Chọn sao lưu chứng từ kế toán theo khoảng thời gian: Chọn mục này 

vào gõ vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc để sao lưu chứng từ kế toán trong 

khoảng thời gian. Ngày vào sổ của chứng từ sẽ được sử dụng để xác định 

thời gian. 

Sao lưu chứng từ TSCĐ 
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- Chọn Tab Chứng từ TSCĐ 

- Không sau lưu: Chọn mục này nếu bạn không muốn sao lưu chứng từ tài 

sản cố định. 

- Sao lưu toàn bộ chứng từ TSCĐ: Chọn mục này nếu bạn muốn sao lưu 

toàn bộ chứng từ tài sản cố định. 

Sao lưu chứng từ vật tư hàng hóa 
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- Chọn Tab Chứng từ VTHH 

- Không sau lưu: Chọn mục này nếu bạn không muốn sao lưu chứng từ vật 

tư hàng hóa. 

- Sao lưu toàn bộ chứng từ VTHH: Chọn mục này nếu bạn muốn sao lưu 

toàn bộ chứng từ vật tư hàng hóa. 

- Chọn sao lưu chứng từ VTHH theo khoảng thời gian: Chọn mục này 

vào gõ vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc để sao lưu chứng từ vật tư hàng 

hóa trong khoảng thời gian. Ngày vào sổ của chứng từ sẽ được sử dụng để 

xác định thời gian. 

Sau khi chọn xong những phần cần sao lưu, kích nút  để xác định file và 

đường dẫn cần sao lưu ra. 

Cuối cùng, kích Chấp nhận để tiến hành sao lưu. 



 Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại - ESoft 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khách sạn Hotel Management 2003 

58/65 

Chú ý : Bạn nên sao lưu dữ liệu thường xuyên, định kỳ để đề phòng việc mất 

số liệu kế toán hoặc hỏng dữ liệu đang làm việc. Đảm bảo cho dữ liệu của bạn 

không bị mất mát khi có sự cố xẩy ra. 

2.6.4 Phục hồi số liệu 

Các bước thực hiện: 

- Vào Hệ thống -> Khôi phục dữ liệu 

-  

- Kích nút  để chọn file dữ liệu đã sao lưu trước đây để phục hồi lại. 
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-  

- Trong hộp thoại hiện ra, chọn file dữ liệu làm nguồn số liệu để phục hồi. 

- Kích OPEN. 

Phục hồi các danh mục 
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- Chọn Tab Danh mục 

- Đánh dấu các danh mục cần phục hồi 

Phục hồi chứng từ kế toán 

 

- Chọn Tab Chứng từ kế toán 

- Không phục hồi: Chọn mục này nếu bạn không muốn phục hồi chứng từ 

kế toán. 

- Phục hồi toàn bộ chứng từ kế toán: Chọn mục này nếu bạn muốn phục 

hồi toàn bộ chứng từ kế toán. 

- Chọn phục hồi chứng từ kế toán theo khoảng thời gian: Chọn mục này 

vào gõ vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc để phục hồi chứng từ kế toán 

trong khoảng thời gian. Ngày vào sổ của chứng từ sẽ được sử dụng để xác 

định thời gian. 

Phục hồi chứng từ TSCĐ 
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- Chọn Tab Chứng từ TSCĐ 

- Không sau lưu: Chọn mục này nếu bạn không muốn phục hồi chứng từ tài 

sản cố định. 

- Phục hồi toàn bộ chứng từ TSCĐ: Chọn mục này nếu bạn muốn phục hồi 

toàn bộ chứng từ tài sản cố định. 

Phục hồi chứng từ vật tư hàng hóa 
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- Chọn Tab Chứng từ VTHH 

- Không sau lưu: Chọn mục này nếu bạn không muốn phục hồi chứng từ vật 

tư hàng hóa. 

- Phục hồi toàn bộ chứng từ VTHH: Chọn mục này nếu bạn muốn phục 

hồi toàn bộ chứng từ vật tư hàng hóa. 

- Chọn phục hồi chứng từ VTHH theo khoảng thời gian: Chọn mục này 

vào gõ vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc để phục hồi chứng từ vật tư hàng 

hóa trong khoảng thời gian. Ngày vào sổ của chứng từ sẽ được sử dụng để 

xác định thời gian. 

Cuối cùng, kích Chấp nhận để tiến hành phục hồi. 

Chú ý : Trước khi phục hồi số liệu, cần sao lưu dữ liệu ra trước để đề phòng 

các bất trắc xảy ra. 
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2.7 Các chức năng quản trị hệ thống khác 

2.7.1 Khóa sổ dữ liệu 

Khoá sổ dữ liệu nhằm đảm bảo việc toàn vẹn của dữ liệu không được ghi linh 

tinh, sai lệch và làm mất mất dữ liệu. 

Các bước thực hiện 

- Vào thực đơn Hệ thống->Chọn Khoá sổ dữ liệu 

Màn hình cập nhật: 

 

Cách ghi: 

• Check box Khoá sổ: Đánh dấu để bạn chọn khoá sổ. 

• Check box Mở khoá:  Đánh dấu để bạn chọn mở khoá. 

• Loại sổ: Tên loại sổ kế toán mà bạn chọn để khoá sổ. 

• Từ ngày: Thời gian bạn chọn bắt đầu khoá sổ. 

• Đến ngày: Thời gian bạn chọn kết thúc một gia đoạn khoá sổ 

Sau khi lựa chọn điều kiện bạn kích nút  Chấp nhận để thực hiện khoá sổ nếu 

bạn chọn Khoá sổ, và thực hiện mở khoá nếu bạn chọn Mở khoá. 
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2.7.2 Nhật ký truy cập 

Cho phép bạn theo dõi quá trình đăng nhập và thao tác của người dùng trong 

CSDL cho từng phần của từng nghiệp vụ của khách sạn 

Các bước thực hiện: 

- Vào thực đơn Hệ thống-> Chọn Nhật ký truy cập. 

Màn hình hiển thị 

 

Giải thích thông tin: 

- Nghiệp vụ: Tên loại nghiệp vụ muốn theo dõi quá trình truy cập của người 

sử dụng. 

- Từ ngày-Đến ngày: Khoảng thời gian bạn chọn theo dõi. 

- Tên máy: Tên máy tính sử dụng chương trình. 

- Tên người tc: Tên người sử dụng truy cập chương trình. 

- Thời gian: Thời gian chi tiết truy cập. 

- Nghiệp vụ: Loại nghiệp vụ. 
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- Chức năng: Các chức năng mà người sử dụng thao tác. 

- Thao tác: Thao tác tác động lên chức năng và nghiệp vụ  

- Tham chiếu chi tiết 

- Mã ctừ: Mã chứng từ được thao tác. 

- Số ctừ : Số hiệu chứng từ được thao tác 

- Ngày ctừ: Ngày của chứng từ được thao tác. 

Có thể loại những bản ghi trong các nghiệp vụ khi không cần thiết. 
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