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I. Giới thiệu chung
I.1. Giới thiệu chung
ESoftKCP 1.0 là hệ thống quản trị sản xuất cho phép người sử dụng theo dõi chi tiết
chặt chẽ quá trình sản xuất của đơn vị từ việc giao khoán sản lượng, cấp phát vật tư,
khoán chi phí trực tiếp đến từng đối tượng sản xuất như phòng ban, phân xưởng tổ đội
sản xuất, chi tiết cho từng nội dung công việc, sản phẩm ... sản lượng và chi phí thực
tế sản xuất theo từng nội dung công việc theo từng sản phẩm từ đó xác định chi phí
sản xuất cho đơn vị theo từng công đoạn sản xuất, theo từng giai đoạn sản xuất.

I.2. Các tính năng chung
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Công cụ phát triển VS.NET (C#) trên nền trang .NET Framework.
Giao diện và Fonts theo chuẩn Unicode (TCVN6909:2001)
Cơ sở dữ liệu MSSQL Server 2000, Access.
Cho phép cập nhật chi tiết kế hoạch công việc của từng phòng ban phân xưởng
sản xuất trong đơn vị
Cho phép cập nhật điều chỉnh kế hoạch công việc của từng phòng ban phân
xưởng khi có yêu cầu.
Cập nhật sản lượng thực hiện thực tế của từng phòng ban phân xưởng theo
từng nội dung công việc theo từng thời điểm cập nhật như giữa tháng, cuối
tháng.
Căn cứ vào sản lượng thực hiện tại một thời điểm trong tháng hệ thống tự
động tính toán đưa ra số lượng ước sản lượng chi tiết theo từng nội dung công
việc của từng phòng ban phân xưởng cuối tháng đó.
Theo dõi và cập nhật nghiệp vụ cấp phát và giao khoán vật tư sử dụng cho
công việc sản xuất của đơn vị. Từ số dư đầu năm của vật tư, kế hoạch cấp vật
tư chi tiết theo từng nội dung công việc sản xuất của từng phòng ban phân
xưởng tổ đội, thực tế cấp vật tư, số lượng vật tư sử dụng, số lượng vật tư thu
hồi sử dụng lại, số lượng vật tư thu hồi nhập kho để đưa ra số lượng vật tư tồn
kho cuối tháng.
Cập nhật trực tiếp giá trị kết quả giao khoán của từng phòng ban phân xưởng
theo từng tháng của năm sản xuất trước.
Theo dõi việc thực hiện cấp phát, thu hồi vật tư sử dụng lại chi tiết của từng
công trình sản xuất.
Theo dõi việc cấp phát, thu hồi và điều chuyển tài sản cố định đối với từng
phòng ban phân xưởng.
Đưa ra danh sách các báo cáo theo dõi chi tiết cũng như tổng hợp theo từng
phòng ban phân xưởng, căn cứ vào giá trị kế hoạch và giá trị thực hiện thực tế
để tính toán tổng hợp lỗ lãi theo từng nội dung công việc từng quy trình sản
xuất của đơn vị.
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•
•
•
•
•

Hệ thống báo cáo đa dạng linh động trong việc đưa vào và đưa ra các thông tin.
Có thể kết xuất ra nhiều hình thức khác nhau như: Word, Exel,Text,...
Có khả năng phân quyền bảo mật chi tiết đến từng chức năng của hệ thống.
Nhiều tuỳ chọn trong việc sao lưu và khôi phục dữ liệu
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, có tính mở cho phép người quản trị hệ thống
có thể ẩn hiện thông tin phù hợp.
Bên cạnh các chức năng đã có hệ thông còn có thể mở rộng thêm các chức
năng khác cho phù hợp với yêu cầu quản lý của từng đơn vị sử dụng.

II. Chức năng hệ thống
II.1. Thay đổi mật khẩu
Chức năng này cho phép người sử dụng thay đổi mật khẩu của mình trong hệ thống
khi không muốn sử dụng
Các thao tác: Vào thực đơn Hệ thống-> Thay đổi mật khẩu người sử dụng.

Cách ghi:
• Mã người sử dụng: Mã của người sử dụng khi đăng nhập vào hệ thống
• Mật khẩu cũ: Mật khẩu của người sử dụng.
• Mật khẩu mới: Mật khẩu mới muốn đổi.
• Xác nhận mật khẩu: Gõ lại mật khẩu mới
• Nếu Chọn Đồng ý để chấp nhận việc thay đổi mật khẩu.
• Nếu chọn Thoát để huỷ bỏ việc thay đổi mật khẩu.

II.2. Thông số hệ thống
Chức năng này cho phép thiết lập các thông số để hệ thống có thể hoạt động.
Cách thao tác: Vào thực đơn Hệ thống-> Chọn Khai báo các thông số hệ thống.
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II.2.1. Các thông số chung

Khai báo các thông số chung cho toàn hệ thống:
• Tên hệ thống: Tên tiều đề của hệ thống.
• Tên công ty Mẹ: Tên công ty Mẹ nếu có của các công ty, Hiển thị trên các
báo biểu của hệ thống.
• Status Bar: Hiện thị thông tin trên Status Bar.
• Tên công ty: Tên công ty hiện tại sử dụng hệ thống.
• Năm làm việc: Năm làm việc của hệ thống.
• Ngày đầu năm: Ngày đầu năm của năm làm việc.
• Định dạng Ngày, Tháng: Định dạng hiển thị ngày tháng.
• Định Dạng Ngày: Định dạng hiển thị ngày
• Định dạng Tháng:Định dạng hiển thị tháng
• Định dạng Năm:Định dạng hiển thị năm.
• Ký hiệu tách ngày Tháng:Ký hiệu phân tách ngày và tháng, năm.
• Phần thập phân số lượng: Cho phép số phần thập phân số lượng
• Phần thập phân đơn giá: Cho phép số phần thập phân đơn giá.
• Phần thập phân số tiền: Cho phép số phần thập phân số tiền.
• Phần thập phân số tiền Ntệ: Cho phép số phần thập phân số tiền ntệ.
• Ký hiệu phân tách phần nghìn: Kí hiệu phân tách phần nghìn.
• Ký hiệu phân tách phần thập phân: Kí hiệu phân tách phần thập phân.
• Mã Ntệ Hoạch toán: Mã loại tiền tệ hoạch toán:
• Mặc định trường trống số ctừ: Mặc đình trường trống số chứng từ.
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•

DeBug: Debug hệ thống, cho phép xem lỗi chi tiết cũng như dữ liệu báo cáo
trước khi hiển thị.

II.2.2. Các thông số vật tư

Sử dụng kết quả giao khoán năm trước: Chon để sử dụng trực tiếp dữ liệu nhập vào
kết quả thực hiện giao khoán tổng hợp từng tháng đối với từng phân xưởng từ năm
trước trong báo cáo thực hiện kết quả giao khoán theo Tháng, Quý.
Nếu không chọn thông số này thì hệ thống sẽ tự động tính kết quả giao khoán trên số
liệu nhập từ năm trước.

II.3. Phân quyền người sử dụng
Chức năng này cho phép người quản trị chương trình có thể cấp quyền theo tác với
màn hình cập nhật cho từng người sử dụng chương trình.
Cách thao tác: Vào thực đơn Hệ thống.->Chọn Phân quyền theo phân xưởng.

Cho phép phần quyền truy cập dữ liệu của người sử dụng đối với từng phân xưởng.
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•
•

Người sử dụng: Người sử dụng khi vào hệ thống.
Danh sách phân xưởng: Danh sách các phân xưởng mà người sử dung có thể
thao tác thêm mới , cập nhật, xoá bỏ dữ liệu. Đối với các phân xưởng khác thì
người sử dụng chỉ có quyền xem thông tin dữ liệu.

II.4. Thông số máy in
Chức năng này cho phép người sử dụng khai báo cấu hình thông số máy in.
Cách thao tác: Vào thực đơn Hệ thống->Chọn Cài đặt máy in.

II.5. Khoá sổ dữ liệu
Chức năng này cho phép người sử dụng thực hiện khoá sổ dữ liệu khi đã thực hiện in
báo cáo quyết toán tháng và khoá sổ dữ liệu
Cách thao tác: Vào thực đơn hệ thống->Chọn Khoá sổ dữ liệu
Màn hình khoá sổ dữ liệu

Giải thích cách ghi:
• Kỳ số liệu: Bạn chọn kỳ số liệu muốn khoá sổ.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị sản xuất khoán chi phí
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•
•
•
•
•
•

Mã phân xưởng: Chọn phân xưởng muốn khoá sổ dữ liệu
Mã px: Mã phân xưởng muốn khoá sổ dữ liệu đã được chọn ở trên.
Từ ngày: Từ ngày bắt đầu kỳ số liệu chọn ở trên.
Đến ngày: Ngày kết thức kỳ số liệu chọn ở trên.
Khoá: Tích chọn để thực hiện khoá sổ
Tên form: Tên form cập nhật được khoá sổ.

II.6. Quản trị dữ liệu
II.6.1. Sao lưu cơ sở dữ liệu
Chức năng này cho phép người sử dụng thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu theo các tuỳ
chọn trên màn hình thao tác.
Cách thao tác: Vào thực đơn hệ thống->Chọn Sao lưu cơ sở dữ liệu
Màn hình sao lưu .

Cho phép người sử dụng thực hiện sao lưu toàn bộ dữ liệu khi cần thiết.
...: Chọn đường dẫn thư mục chưa file lưu cơ sở dữ liệu.
Nút Lưu dữ liệu: Thực hiện lệnh sao lưu dữ liệu.
Nút Thoát: Thực hiện lệnh thoát khỏi form sao lưu toàn bộ dữ liệu.

II.6.2. Phục hồi cơ sở dữ liệu
Chức năng này cho phép NSD khôi phục lại cơ sở dữ liệu mà đã sao lưu truớc đó.
Cách thao tác: Vào thực đơn hệ thống->Chọn Khôi phục cơ sở dữ liệu
Màn hình sao lưu theo danh mục.

Chọn đường dẫn file đã sao lưu dữ liệu.
Ấn nút Khôi phục để thực hiện khôi phục toàn bộ cơ sở dữ liệu.

II.7. Thoát khỏi hệ thống
Vào thực đơn Hệ thống -> Chọn Thoát khỏi hệ thống.
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III. Chức năng cập nhật danh mục từ điển
III.1. Thao tác chung
Thao tác chung khi cập nhật dữ liệu.
Màn hình khi cập nhật với các Nút lệnh như sau:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trước: Di chuyển dòng hiện thời về một dòng trước đó.Thực hiện bằng cách
kích chuột lên nút Trước hoặc phím nóng Ctrl+PageUp.
Sau:Di chuyển dòng hiện thời về một dòng sau đó. Thực hiện bằng cách kích
chuột lên nút Sau hoặc phím nóng Ctrl+PageDown.
Thêm: Kích nút Thêm để thực hiện thêm mới một dòng hoặc phím nóng
Ctrl+Insert.
Lưu: Kích nút Lưu để thực hiện lưu một dòng sau khi có sự thay đổi dòng đó,
hoặc dùng phím nóng Ctrl+S.
Kphục: Bạn có thể hồi phục lại dữ liệu về lần ghi lại gần nhất bằng cách kích
nút Kphục, hoặc dùng phím nóng Ctrl+K.
Xoá: Xoá bản khi hiện thời bằng cách kích lên nút Xoá hoặc dùng phím nóng
Ctrl+Del
L.tươi: Làm tươi. ấn nút L.tươi lấy lại cơ sở dữ liệu gốc.
Tkiếm: Tìm kiếm thông tin, giúp bạn tìm kiếm theo một số điều kiện tìm kiếm
nào đó. Ấn nút Tìm kiếm hoặc dùng phím nóng Ctrl+F.
In: In ấn. ấn phím in hoặc phím nóng Ctrl+P để thực hiện in dữ liệu hiện tại
Trợ-giúp: Trợ giúp trực tuyến ấn nút Trợ giúp hoặc dùng phím nóng F1 để
xem trợ giúp.
Thoát: Ấn nút Thoát hoặc phím nóng Alt+F4 để thoát khỏi chương trình nếu
bạn muốn.

Chú ý:
• Bạn có thể di chuột trên các Nút lệnh để xem tên các chức năng.
• Bạn có thể đưa con trỏ vào vị trí các mã để xem tên chi tiết ứng với từng mã.
• Bạn sử dụng phím F4 để xem chi tiết từng dòng dữ liệu.

III.2. Các danh mục từ điển
Chọn các danh mục muốn cập nhật từ màn hình danh mục sau
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III.2.1. Danh mục Định mức
III.2.2. Danh mục Lý do tăng giảm
Danh mục lý do tăng giảm cho phép khai báo các lý do tăng giảm tài sản cố định.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục lý do tăng giảm từ màn
hình danh sách các danh mục.

Giải thích cách ghi:
• Mã lý do tg:Gán mã cho từng lý do tăng giảm.
• Tên lý do tg:Tên mô tả từng lý do tăng giảm.
• Tăng/Giảm:Loại lý do tăng giảm, có thể là Tăng(T) hoặc Giảm (G).
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III.2.3. Danh mục Nhóm nội dung công việc
Danh mục nhóm nội dung công việc cho phép khai báo chi tiết từng nhóm nội dung
công việc.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục nội dung công việc từ
màn hình danh sách các danh mục.

Giải thích cách ghi:
• Mã nhóm ndcv:Gán mã cho nhóm nội dung công việc.
• Tên nhóm ndcv:Tên chi tiết cho từng nhóm nội dung công việc.

III.2.4. Danh mục nhóm nội dung công việc 1
Danh mục nhóm nội dung công việc 1 cho phép khai báo chi tiết từng nhóm nội dung
công việc.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục nội dung công việc 1 từ
màn hình danh sách các danh mục.
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Giải thích cách ghi:
• Mã nhóm ndcv 1:Gán mã cho nhóm nội dung công việc 1.
• Tên nhóm ndcv 1:Tên chi tiết cho từng nhóm nội dung công việc 1.

III.2.5. Danh mục nhóm nội dung công viêc 2
Danh mục nhóm nội dung công việc 2 cho phép khai báo chi tiết từng nhóm nội dung
công việc.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục nội dung công việc 2 từ
màn hình danh sách các danh mục.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị sản xuất khoán chi phí
13/46

ESoft là kinh tế( Economic), Hiệu quả( Effective), Dễ sử dụng (Easy).
Giải thích cách ghi:
• Mã nhóm ndcv 2:Gán mã cho nhóm nội dung công việc 2.
• Tên nhóm ndcv 2:Tên chi tiết cho từng nhóm nội dung công việc 2.

III.2.6. Danh mục nhóm nội dung công việc 3
Danh mục nhóm nội dung công việc 3 cho phép khai báo chi tiết từng nhóm nội dung
công việc.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục nội dung công việc 3 từ
màn hình danh sách các danh mục

Giải thích cách ghi:
• Mã nhóm ndcv 3:Gán mã cho nhóm nội dung công việc 3.
• Tên nhóm ndcv 3:Tên chi tiết cho từng nhóm nội dung công việc 3.

III.2.7. Danh mục Nội dung công việc
Danh mục nội dung công việc cho phép khai báo chi tiết từng nội dung công việc sản
xuất trong đơn vị.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục nội dung công việc từ
màn hình danh sách các danh mục.
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Giải thích cách ghi:
• Mã ndcv: Gán mã cho từng nội dung công việc.
• Tên ndcv: Tên chi tiết cho từng nội dung công việc.
• Nhóm ndcv: Chọn nhóm nội dung công việc cho từng nội dung công việc.
• Đvt: Đơn vị tính cho từng ndcv.

III.2.8. Danh mục Nhóm yếu tố chi phí
Danh mục nhóm yếu tố chi phí cho phép khai báo các nhóm yếu tố chi phí để phân
loại yếu tố chi phí theo từng nhóm yếu tố chi phí.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục nhóm yếu tố chi phí từ
màn hình danh sách các danh mục.
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•
•

Mã nhóm ytcp: Gán mã cho từng nhóm yếu tố chi phí.
Tên nhóm ytcp: Tên chi tiết cho từng nhóm ytcp.

III.2.9. Danh mục Nhóm yếu tố chi phí 1
Danh mục nhóm yếu tố chi phí 1 cho phép khai báo các nhóm yếu tố chi phí để phân
loại yếu tố chi phí theo từng nhóm yếu tố chi phí 1.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục nhóm yếu tố chi phí 1
từ màn hình danh sách các danh mục.
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•
•

Mã nhóm ytcp1: Gán mã cho từng nhóm yếu tố chi phí 1.
Tên nhóm ytcp1: Tên chi tiết cho từng nhóm ytcp 1.

III.2.10. Danh mục Nhóm yếu tố chi phí 2
Danh mục nhóm yếu tố chi phí 2 cho phép khai báo các nhóm yếu tố chi phí để phân
loại yếu tố chi phí theo từng nhóm yếu tố chi phí 2.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục nhóm yếu tố chi phí 2
từ màn hình danh sách các danh mục.

•

Mã nhóm ytcp 2: Gán mã cho từng nhóm yếu tố chi phí 2.
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•

Tên nhóm ytcp 2: Tên chi tiết cho từng nhóm ytcp 2

III.2.11. Danh mục Yếu tố chi phí
Danh mục yếu tố chi phí cho phép khai báo các yếu tố chi phí có thể hiểu theo cách
khác các yếu tố chi phí chính là các vật tư sử dụng trong quá trình sản xuất.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục yếu tố chi phí từ màn
hình danh sách các danh mục.

Giải thích cách ghi:
• Mã ytcp: Gán mỗi yếu tố chi phí tương ứng với một mã riêng.
• Tên ytcp: Tên chi tiết mô tả từng loại yếu tố chi phí.
• Đvt: Đơn vị tính cho từng loại yếu tố chi phí.
• Nhóm ytcp: Chọn từng nhóm ytcp cho từng loại yếu tố chi phí.
• Nhóm ytcp1: Chọn từng nhóm ytcp1 cho từng loại yếu tố chi phí.
• Nhóm ytcp2: Chọn từng nhóm ytcp2 cho từng loại yếu tố chi phí

III.2.12. Danh mục Nhóm Tái sản cố định
Danh mục nhóm tài sản cố đinh cho phép khai báo các nhóm tài sản cố định để phân
loại tài sản cố định theo từng nhóm tài sản cố định.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục nhóm tài sản cố định
từ màn hình danh sách các danh mục.
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Giải thích cách ghi:
• Mã nhóm tscđ: Gán mã cho từng nhóm tài sản cố định.
• Tên nhóm tscđ: Tên chi tiết của từng nhóm tscđ.

III.2.13. Danh mục Tài sản cố định
Danh mục tài sản cố định cho phép khai báo chi tiết danh sách các loại tài sản cố định
mà đơn vị theo dõi sản xuất.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục tài sản cố định từ màn
hình danh sách các danh mục.
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Giải thích cách ghi:
• Mã tscđ: Gán mã cho từng tài sản cố định
• Tên tscđ: Tên chi tiết cho từng tài sản cố định ứng với từng mã.
• Mã nhóm tscđ: Mã nhóm của từng tài sản cố đinh.
• Đvt: Đơn vị tính cho từng loại tài sản cố đinh.

III.2.14. Danh mục Phân xưởng
Danh mục phân xưởng cho phép khai báo chi tiết danh sách các phòng ban phân
xưởng trong đơn vị.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục phân xưởng từ màn
hình danh sách các danh mục.

Giải thích cách ghi:
• Mã px: Mỗi mã phân xưởng được gán một mã riêng.
• Tên px: Tên đầy đủ của mỗi phân xưởng ứng với mã của nó.

III.2.15. Danh mục Kỳ số liệu
III.2.16. Danh mục Đơn vị tính
Danh mục đơn vị tính cho phép khai báo các loại đơn vị tính.
Cách thao tác: Vào thực đơn Danh mục-> Chọn Danh mục đơn vị tính từ màn hình
danh sách các danh mục.
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Cách ghi:
• Mã đvt: Gán mã cho mỗi loại đơn vị tính.
• Tên đvt: Tên đơn vị tính ứng với mỗi mã đơn vị tính.

IV. Các chức năng nghiệp vụ
IV.1. Chi phí và kế hoạch
Các thao tách chung của phần Chi phí và Kế hoạch.
• Trong ô text phân xưởng gõ một kí tự bất kỳ rồi ấn phím TAB hiện lên cửa sổ
danh sách các phân xưởng để bạn chọn.
• Bạn chọn kỳ số liệu để cập nhật thông tin cho từng phân xưởng.
• Ấn phím lọc để xem thông tin về kế hoạch, sản lượng, vật tư...ứng với phân
xưởng mà bạn đã chọn
• Ấn phím copy để thực hiện sao chép dữ liệu từ một tháng trước đó.

IV.1.1. Kế hoạch sản xuất từng phân xưởng.
Cập nhật kế hoạch sản xuất cho từng phân xưởng.
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Kế hoạch sản xuất của
từng phân xưởng ta được màn hình thao tác sau.
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Giải thích cách ghi:
• Kế hoạch: Chọn loại kế hoạch muốn cập nhật gồm có kế hoạch sản lượng và
điều chỉnh sản lượng.
• Mã ndcv: Chọn mã nội dung công việc của kế hoạch.
• Tên ndcv: Tên nội dung công việc của kế hoạch.
• Nhóm ndcv: Nhóm nội dung công việc của kế hoạch.
• Đvt: Đơn vị tính tương ứng với từng nội dung công việc.
• Kế hoạch: Số lượng kế hoạch cần thực hiện của từng nội dung công việc.
• Ghi chú:

IV.1.2. Sản lượng thực hiện.
Cập nhật sản lượng thực hiện của từng phân xưởng trong từng tháng.
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Sản lượng thực hiện ta
được màn hình thao tác sau.
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Giải thích cách ghi:
• Ngày nhập: Ngày công thực hiện sản lượng đối với việc cập nhật sản lượng
thực hiện giữa tháng
• Số liệu: Loại số liệu cập nhật: - Số liệu giữa tháng: sau một số ngày thực hiện
kế hoạch. - Số liệu cuối tháng: sản lượng thực hiện cuối tháng.-Số liệu uớc
cuối tháng:Căn cứ vào tình hình sản xuất cụ thể đến hết tháng từ thời điểm
ước để cập nhật số liệu ước cho đến hết tháng.
• Mã ndcv: Chọn mã nội dung công việc thực hiện.
• Tên ndcv: Tên nội dung công việc thực hiện.
• Nhóm ndcv: Nhóm nội dung công việc thực hiện.
• Đvt: Đơn vị tính tương ứng với từng nội dung công việc.
• Sản lượng: Số lượng thực hiện của từng nội dung công việc.
• Ghi chú:

IV.1.3. Số dư vật tư đầu năm.
Cập nhật số dư vật tư đầu năm cho từng phân xưởng sản xuất.
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Cập nhật số dư vật tư
đầu năm ta được màn hình thao tác sau.
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Giải thích cách ghi:
• Mã vật tư: Mã vật tư.
• Tên vật tư: Tên vật tư.
• Đvt: Đơn vị tính của vật tư.
• Số lượng: Số lượng vật tư dư đầu năm.
• Đơn giá: Đơn giá vật tư.
• Số tiền: Số tiền vật tư.

IV.1.4. Kế hoạch cấp vật tư.
Cập nhật kế hoạch cấp vât tư.
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Kế hoạch cấp vật tư ta
được màn hình thao tác sau.
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Giải thích cách ghi:
• Mã ndcv: Mã nội dung công việc.
• Tên ndcv: Tên nội dung công việc.
• Mã nhóm ndcv: Mã nhóm nội dung công việc
• Mã nhóm ndcv 3: Mã nhóm nội dung công việc cho từng nội dung công việc.
• Định mức: Số lượng định mức cho từng nội dung công việc.
• Sản lượng: Số lượng sản lượng cho từng nôi dung công việc.
• Mã vât tư: Mã vật tư kế hoạch cấp cho từng nội dung công việc.
• Tên vật tư: Tên vật tư kế hoạch cấp cho từng nội dung công việc.
• Đvt: Đơn vị tính cho từng vật tư kế hoạch.
• Số lượng: Số lượng vật tư kế hoạch cho từng nội dung công việc.
• Đơn giá: Đơn giá vật tư .
• Số tiền: Số tiền vật tư.

IV.1.5. Thực hiện cấp vật tư.
Cập nhật số lượng vât tư thực hiện cấp cho từng phân xưởng.
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Thực hiện cấp vật tư ta
được màn hình thao tác sau.
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Giải thích cách ghi:
• Mã vât tư: Mã vật tư thực hiện cấp cho từng nội dung công việc.
• Tên vật tư: Tên vật tư thực hiện cấp cho từng nội dung công việc.
• Đvt: Đơn vị tính cho từng vật tư.
• Số lượng: Số lượng vật tư thực hiện cấp cho từng nội dung công việc.
• Đơn giá: Đơn giá vật tư.
• Số tiền: Số tiền vật tư.

IV.1.6. Vật tư sử dụng.
Cập nhật số lượng vật tư sử dụng cho từng phân xưởng ứng với từng nội dung công
việc.
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Vật tư sử dụng ta được
màn hình thao tác sau.
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Giải thích cách ghi:
• Mã ndcv: Mã nội dung công việc.
• Tên ndcv: Tên nội dung công việc.
• Mã nhóm ndcv: Mã nhóm nội dung công việc
• Mã nhóm ndcv 3: Mã nhóm nội dung công việc cho từng nội dung công việc.
• Định mức: Số lượng định mức cho từng nội dung công việc.
• Sản lượng: Số lượng sản lượng cho từng nôi dung công việc.
• Mã vât tư: Mã vật tư sử dụng cho từng nội dung công việc.
• Tên vật tư: Tên vật tư sử dụng cho từng nội dung công việc.
• Đvt: Đơn vị tính cho từng vật tư.
• Số lượng: Số lượng vật tư sử dụng cho từng nội dung công việc.
• Đơn giá: Đơn giá vật tư.
• Số tiền: Số tiền vật tư.

IV.1.7. Vât tư thu hồi( sử dụng lại).
Cập nhật số lượng vât tư thu hồi sử dụng lại của từng phân xưởng.
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Vật tư thu hồi (sử dụng
lại).

IV.1.8. Vật tư thu hồi nhập kho.
Cập nhật số lượng vât tư thu hồi nhập kho của từng phân xưởng
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Vật tư thu hồi nhập kho.
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IV.1.9. Kết quả giao khoán năm trước.

IV.1.10. Số dư vật tư thu hồi (Công trình)
Cập nhât số dư vât tư thu hồi đầu năm.
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Số dư vật tư thu hồi ta
được màn hình thao tác sau.

IV.1.11. Vật tư thu hồi trong tháng(Công trình).
Cập nhật số lượng vật tư thu hồi trong tháng ứng với từng phân xưởng sản xuất.
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Vật tư thu hồi trong
tháng ta được màn hình thao tác sau.

Giải thích cách ghi:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mã ndcv: Mã nội dung công việc.
Tên ndcv: Tên nội dung công việc.
Mã nhóm ndcv: Mã nhóm nội dung công việc
Mã vât tư: Mã vật tư thu hồi theo từng nội dung công việc.
Tên vật tư: Tên vật tư thu hồi theo từng nội dung công việc.
Đvt: Đơn vị tính cho từng vật tư .
Số lượng: Số lượng vật tư thu hồi theo từng nội dung công việc.
Đơn giá: Đơn giá vật tư.
Số tiền: Số tiền vật tư
SL luỹ kế:số lượng luỹ kế của vật tư trong tháng

IV.1.12. Vật tư thu hồi sử dụng lại(Công trình).
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Vật tư thu hồi sử dụng
lại (Công trình).

IV.1.13. Vật tư thu hồi nhập kho(Công trình).
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Vật tư thu hồi nhập
kho(Công trình).

IV.1.14. Vật tư bàn giao phân xưởng khác.
Cách thao tác: Vào thực đơn Chi phí và kế hoạch-> Chọn Vật tư bàn giao phân
xưởng khác.

IV.2. Tài sản
Các thao tách chung của phần tài sản cố định.
• Trong ô text phân xưởng gõ một kí tự bất kỳ rồi ấn phím TAB hiện lên cửa sổ
danh sách các phân xưởng để bạn chọn.
• Bạn chọn khoảng thời gian cập nhật chứng từ Tài sản cố định từ ngày -> đến
ngày.
• Ấn phím lọc để xem thông tin về tài sản ứng với phân xưởng mà bạn đã chọn.

IV.2.1. Số dư đầu kỳ.
Cập nhật số dư tài sản cố định đầu năm cho từng phân xưởng sản xuất.
Cách thao tác: Vào thực đơn Tài sản-> Chọn Số dư đầu kỳ ta được màn hình thao
tác sau.
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Giải thích cách ghi:
• Phân xưởng: Chọn từng phân xưởng để cập nhật.
• Nút Lọc: Ấn nút để thực hiện lọc dữ liệu theo từng phân xưởng.
• Px: Mã phân xưởng được chọn.
• Mã tscđ: Mã tài sản cố định được chọn.
• Tên tscđ: Tên tài sản cố định được chọn.
• Nhóm tscđ: Nhóm tài sản cố định được chọn.
• Đvt: Mã đơn vị tính của tài sản cố định.
• Lý do tg: Chọn lý do tăng giảm tài sản cố định.
• Số lượng: chọn số lượng tài sản cố định muốn cập nhật.
• Đơn giá: Đơn giá nhập tài sản cố định.
• Nguyên giá: Nguyên giá của tài sản cố định.
• Thời hạn sd: Thời hạn sử dụng tài sản cố định.

IV.2.2. Cấp phát TSCĐ
Cập nhật chứng từ cấp phát tài sản cố định.
Cách thao tác: Vào thực đơn Tài sản-> Chọn Cấp phát TSCĐ ta được màn hình
thao tác sau.
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Giải thích cách ghi:
• Số ctừ: Số chứng từ cấp phát tài sản cố định.
• Ngày ctừ:Ngày chứng cấp phát tài sản cố định.
• Px:Mã phân xưởng được cấp phát tài sản cố định.
• Mã tscđ:Mã tài sản cố định được cấp phát.
• Tên tscđ:Tên tài sản cố định được cấp phát.
• Nhóm tscđ: Nhóm tài sản cố định được cấp phát.
• Đvt: Đơn vị tính của tài sản cố định được cấp phát.
• Lý do tg:Lý do cấp phát tài sản cố định.
• Số lượng:Số lượng tài sản cố định được cấp phát.
• Đơn giá:Đơn giá tài sản cố định được cấp phát.
• Nguyên giá:Nguyên giá của tài sản cố định.
• Thời hạn sd:Thời hạn sử dụng của tài sản cố định.

IV.2.3. Thu hồi TSCĐ
Cập nhật chứng từ thu hồi tài sản cố định
Cách thao tác: Vào thực đơn Tài sản-> Chọn Cấp phát TSCĐ ta được màn hình
thao tác sau.
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Giải thích cách ghi:
• Số ctừ: Số chứng từ thu hồi tài sản cố định.
• Ngày ctừ:Ngày chứng từ thu hồi tài sản cố định.
• Px:Mã phân xưởng thu hồi tài sản cố định.
• Mã tscđ:Mã tài sản cố định thu hồi.
• Tên tscđ:Tên tài sản cố định thu hồi.
• Nhóm tscđ: Nhóm tài sản cố định thu hồi.
• Đvt: Đơn vị tính của tài sản cố định thu hồi.
• Lý do tg:Lý do thu hồi tài sản cố định.
• Số lượng:Số lượng tài sản cố định thu hồi.
• Đơn giá:Đơn giá tài sản cố định thu hồi.
• Nguyên giá:Nguyên giá của tài sản cố định.
• Thời hạn sd:Thời hạn sử dụng của tài sản cố định

IV.2.4. Điều chuyển TSCĐ
Cập nhật chứng từ điều chuyển tài sản cố đinh.
Cách thao tác: Vào thực đơn Tài sản-> Chọn Cấp phát TSCĐ ta được màn hình
thao tác sau.
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Giải thích cách ghi:
• Số ctừ: Số chứng từ điều chuyển tài sản cố định.
• Ngày ctừ:Ngày chứng từ điều chuyển tài sản cố định.
• Từ px: Mã phân xưởng được điều chuyển.
• Px:Mã phân xưởng được điều chuyển tài sản cố định đến.
• Mã tscđ:Mã tài sản cố định điều chuyển.
• Tên tscđ:Tên tài sản cố định điều chuyển.
• Nhóm tscđ: Nhóm tài sản cố định điều chuyển.
• Đvt: Đơn vị tính của tài sản cố định điều chuyển.
• Lý do tg:Lý do điều chuyển tài sản cố định.
• Số lượng:Số lượng tài sản cố định điều chuyển.
• Đơn giá:Đơn giá tài sản cố định điều chuyển.
• Nguyên giá:Nguyên giá của tài sản cố định.
• Thời hạn sd:Thời hạn sử dụng của tài sản cố định.

V. Chức năng báo cáocáo
V.1. Thao tác xem báo cáo
Trước khi xem báo cáo bạn cần cập nhật một số dữ liệu cần thiết cho báo cáo đó.
Cách thao tác: Vào thực đơn Báo cáo-> Chọn Báo cáo bật ra màn hình danh sách các
nhóm báo cáo và các báo cáo trong từng nhóm.
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Trong danh sách các báo cáo bạn chọn báo cáo cần xem và ấn nút Xem.
• Chọn các thông tin đầu vào cho báo cáo Tab Lọc dữ liệu.
• Kỳ báo báo: Chọn tháng quý báo cáo muốn xem.
• Danh mục: Chọn dữ liệu cần xem.
• Xem: Ấn nút để xem báo cáo.
• Dữ liệu: Ấn nút để xem trước dữ liệu.
• Thoát: Ấn nút để thoát khỏi chương trình.
• Chọn Tab định dạnh để đinh dạng Font chữ khổ giấy cho báo cáo.
• Chọn Tab Cấu hình để cấu hình chọn trường in ra trong báo cáo.
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V.2. Danh sách các báo cáo có trong hệ thống
V.2.1. Báo cáo chi phí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kế hoạch sản xuất.
Kế hoạch sản xuất tổng hợp.
Báo cáo kết quả thực hiện giao khoán Quý.
Báo cáo kết quả thực hiện giao khoán Tháng.
Tổng hợp vật tư lĩnh.
Báo cáo quyết định điều chỉnh kế hoạch.
Báo cáo quyết toán giao khoán vật tư.
Biên bản quyết toán vật tư.
Báo cáo quyết toán vật tư thu hồi.
Báo cáo số dư đầu kỳ.
Báo cáo thực hiện kế hoạch tháng.
Báo cáo thực hiện kế hoạch tổng hợp tháng.
Báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất.
Báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất tổng hợp.

V.2.2. Báo cáo Tài sản cố định
•
•

Biểu theo dõi tài sản.
Báo cáo khấu hao tài sản.
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VI. Hướng dẫn cài đặt
VI.1. Yêu cầu hệ thống
-

CPU tương đương Intel Pentium III 500Mhz trở lên.
100MB HDD còn trống.
RAM: > 128MB 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
SQL server 2000

VI.2. Cài đặt SQLServer
Chạy từ đĩa cài đặt SQL Server 2000.
Bằng 02 cách :
1. Nhấn đúp trái chuột lên file có tên: Autorun.exe trong Windows Explorer
2. Chạy file Autorun.exe trong cửa sổ Start\Run như sau:
Nhấn
vào
OK
để
băt
đầu
cài
đặt

Sau khi nhấn OK chương trình cài đặt sẽ tiếp tục đưa ra các màn hình hỏi đáp người
sử dụng chỉ việc ấn – Next - hoặc lựa chọn theo hướng mũi tên chỉ trong hình hướng
dẫn để thực hiện cài đặt như sau:
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Kích chuột vào đây

Sau khi lựa chọn SQL Server 2000 Component tiếp tục lựa chọn
Kích vào đây để chọn
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Kích vào đây để chọn

Nhập vào tên của máy tính hoặc sửa tên mặc định của SQLServer

Lựa chọn theo hướng mũi tên để tạo DSDL cho máy chủ và nhấn Next
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Nhập vào tên người cài đặt vào ô Name và tên công ty vào ô Company
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Nhấn Yes để tiếp tục

Nhập vào mã số Serial Key như hình dưới, Ấn Next để tiếp tục
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Lựa chọn Server and Client Tool để rồi ấn Next

Lựa chọn Default, rồi ấn Next
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Lựa chọn Typical, rồi ấn Next

Lựa chọn như hình dưới
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Nhấn vào Finish để kết thúc việc cài đặt SQL Server
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VI.3. Cài đặt EsoftKCP
Khi cho đĩa CD, vào màn hình giới thiệu EsoftKCP tự động xuất hiện. Nếu không bạn
có thể kích đúp lên file AutoRun.exe.

Để cài đặt EsoftKCP, bạn cần chọn bản tương ứng là bản EsoftKCP
Chọn cài đặt EsoftKCP nếu bạn muốn cài bản EsoftKCP.
Khi chạy chương trình sẽ đưa ra màn hình sau

Bạn chỉ cần kích nút Install.
Nếu chưa cài đặt Microsoft Data Access Component, chương trình sẽ đưa ra màn hình
thông báo “Kich nut Next de cai dat Microsoft Data Access Components 2.7”.
- Kích nút Next
Sau khi cài đặt xong Microsoft Data Access Component, nếu chưa cài đặt
Microsoft .NET Framework 1.0, chương trình sẽ đưa ra màn hình thông báo “Kich
nut Next de cai dat Microsoft .Net Framework 1.0”
- Kích nút Next
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Sau khi cài đặt xong các phần trên, chương trình sẽ đưa ra thông báo “Kich nut Next
de cai dat ESoftKCP”
- Kích nút Next

Cửa sổ cài đặt tiếp theo yêu cầu nhập vào đường dẫn của chương trình khi cài đặt ra
(Tôt nhất nên để đường dẫn mặc định)
Nhập
đường
dẫn
mới
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ESoft là kinh tế( Economic), Hiệu quả( Effective), Dễ sử dụng (Easy).

Màn hình xác nhận việc cài đăt các thông số trước khi hoàn thành, trong trường hợp
người sử dụng muốn thay đổi các thông số trước khi cài đặt thì nhấn Back để quay trở
lại các cửa số cài đặt trước hoặc nhấn Cancel để huỷ việc cài đặt.

Cửa sổ thông báo việc cài đặt đã hoàn thành. Nhấn Close để đóng màn hình cài đặt.
Sau khi hoàn thành tất cả các bước thao tác trên, chỉ viêc khởi động lại máy tính để
sang phần thiết lập đường dẫn tới Server và tạo mới đơn vị sử dụng.
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