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1 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
1.1 Yêu cầu hệ thống
-

Hệ điều hành: Windows XP, Win server 2003 hoặc phiên bản cao hơn.
Net Framework 4.0
SQL server 2000 hoặc phiên bản cao hơn.

1.2 Cài đặt SQL server
SqlServer được cài đặt tại máy chủ, các máy trạm không thực hiện việc cài đặt này
Chạy từ đĩa cài đặt SQL Server 2000.
Bằng 02 cách :
1. Nhấn đúp trái chuột lên file có tên: Autorun.exe trong bộ cài SQL
2. Nhấn đúp trái chuột lên file có tên: Setup.bat trong bộ cài SQL
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:

Sau khi lựa chọn SQL Server 2000 Component tiếp tục lựa chọn
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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

Nhấn Yes để tiếp tục
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Nhập vào mã số Serial Key như hình dưới, Ấn Next để tiếp tục

Lựa chọn Server and Client Tool để rồi ấn Next
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Lựa chọn Default, rồi ấn Next

Lựa chọn Typical, rồi ấn Next
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Lựa chọn như hình dưới
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Nhấn vào Finish để kết thúc việc cài đặt SQL Server

1.3 Cài đặt Esoft Inventory
Các file chương trình được tổ chức trong 1 thư mục EsoftInv. Người sử dụng có thể để
ở bất kỳ ổ nào trên máy tính.
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Tiến hành cài đặt NetFramwork phiên bản 4.0 bằng cách kích đúp vào file
dotNetFx40_Full_x86_x64.exe trong thư mục Net Framework (nếu máy tính đã được
cài đặt NetFramwork 4.0 thì bỏ qua bước này) .
- Lấy biểu tượng file Esoft.InvUI.exe ra màn hình nền bằng cách kích phải chuột tại
file chọn Send to Desktop.
Mở phần mềm bằng cách kích đúp vào file Esoft.InvUI.exe hoặc từ biểu tượng phần mềm
trên màn hình nền.
-

1.4 Tạo dữ liệu
Bắt buộc phải đang ở trên máy chủ cài SQL Server để thực hiện chức năng này.
- Chạy phần mềm EsoftInventory, hiện màn hình đăng nhập:
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-

Bấm vào nút Kết nối server

Nhập vào ô Server tên máy (hoặc địa chỉ ip) của máy chủ để dữ liệu
Nhập vào ô User: Tên người sử dụng (quản trị sql server, ngầm định là sa).
Nhập vào ô Password : Mật khẩu truy cập cơ sở dữ liệu (là mật khẩu gõ vào khi cài đặt Sql
Server, nếu khi cài đặt Sql Server, bạn đánh dấu mục Blank Password thì không cần gõ mật
khẩu ở đây. Bấm Test connect để kiểm tra kết nối, nếu kết nối thành công thì bấm Ok trở về
màn hình đăng nhập.
- Tại màn hình đăng nhập, bấm nút Tạo dữ liệu

Gõ vào các thông tin:
- Mã đơn vị: thông thường nên ghi 1 vài ký tự viết tắt của đơn vị và năm làm việc liền
nhau, không có ký tự đặc biệt hoặc khoảng trống.
- Tên đơn vị: Gõ vào tên đầy đủ đơn vị và năm làm việc.
- Ngày đầu năm: Ngày đầu năm tài chính sử dụng chương trình (hoặc đầu tháng nếu sử
dụng chương trình giữa năm tài chính).
- Chọn loại dữ liệu là Blank Unicode để tạo một đơn vị mới làm việc.
- Chọn chấp nhận để hoàn thành việc tạo dữ liệu.
- Nếu tạo dữ liệu thành công, chương trình hiện màn hình đăng nhập
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Bạn bấm nút Chấp nhận để đăng nhập phần mềm.

1.5 Kết nối phần mềm với dữ liệu máy chủ
Chức năng này được sử dụng khi mở phần mềm lần đầu hoặc phần mềm bị mất kết nối với
máy chủ dữ liệu cần phải kết nối lại.
- Kiểm tra kết nối mạng lan với máy chủ bằng cách: Tại máy trạm vào start/run gõ
\\maychu (maychu là tên hoặc địa chỉ ip máy chủ, tên này có thể khác theo thực tế tại đơn
vị).

Sau khi chọn ok nếu mở ra cửa sổ WindowExplore thì máy trạm được coi là đã thông với
máy chủ. Trường hợp ngược lại bạn sẽ phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhân viên tin học để
khắc phục tình trạng mất kết nối này.
Sau khi xác nhận mạng lan đã kết nối được với máy chủ. Tiến hành mở phần mềm
EsoftInventory, chờ khoảng vài giây, hiện thông màn hình đăng nhập. Bạn chọn nút Kết nối
server để kết nối với máy chủ dữ liệu. Các bước thực hiện kết nối giống như thực hiện kết
nối khi tạo dữ liệu đã giới thiệu ở phần trên.

-
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1.6 Cập nhật (update) phần mềm
Theo thời gian, phần mềm sẽ có các bản cập nhật bổ sung tính năng hoặc vá lỗi chương trình.
File update thường có tên updateEsoftInv.exe. File update khi chạy sẽ cập nhật các file vào
thư mục phần mềm EsoftInv.
Cách thức update phần mềm
- Chạy file updateEsoftInv.exe, hiện thông báo

-

Chọn next, hiện hộp thoại
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-

Bạn chọn địa chỉ thư mục EsoftInv bằng cách kích nút … bên phải. Sau khi chọn thư
mục, kích next.

Kích start, hiện hộp thoại
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-

Kích next, hiện hộp thoại

Kích nút Exit để hoàn thành việc update
Sau khi update, bạn mở phần mềm bằng biểu tượng EsoftInv trên màn hình nền

-
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1.7 Thiết lập sao lưu, backup dữ liệu tự động
Cơ sở dữ liệu trong quá trình hoạt động có thể có những vấn đề trong nội tại cấu trúc, hơn
nữa do cơ chế hoạt động của nó, các file chứa dữ liệu thường bị phình to ra và có những
khoảng trống không cần thiết. Vì vậy, thiết lập một cơ chế quản trị tự động là cần thiết.
Lưu trữ dữ liệu là cần thiết, tránh những hỏng hóc có thể xảy ra đối với CSDL, phần cứng.
Thiết lập lưu trữ và quản trị dữ liệu trực tuyến bao gồm các thao tác
1. Tạo một thư mục trên máy chủ để backup dữ liệu (ví dụ C:\BACKUP)
2. Vào SQL Mananger
3. Tìm đến CSDL chứa dữ liệu của ESoft Financials (có dạng EFF_XXX, trong đó
XXX là mã đơn vị khi bạn tạo đơn vị mới)
4. Phải chuột, tìm đến All Task – Maintenance Plan
5. Data Optimization

6. Change
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7. Integrity Check

8. Change
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9. Backup

10. Change
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11. Thư mục backup

12. Transaction backup
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13. Change

14. Thư mục backup
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15. Reports

16. Log
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17. Vào Control Panel -> Administrative Tools -> Services, kích đúp lên dòng
SQLSERVERAGENT, chọn startup type là Automatic
Lưu ý người quản trị mạng định kỳ copy file từ thư mục backup (C:\BACKUP như ví dụ
trên) sang một máy tính khác để lưu trữ.

1.8 Backup, lưu trữ trực tiếp CSDL
Trước khi update hệ thống, hay định kỳ nên backup dữ liệu sử dụng SQL Manager. Khi
có sự cố có thể khôi phục lại bản dữ liệu mới nhất sử dụng chức năng Restore của SQL
Manager.
Người quản trị mạng nhất thiết phải nắm được cách backup và restore CSDL sử dụng SQL
Manager.
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2 CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
2.1 Truy cập chương trình
Có 2 cách truy cập:
- Kích đúp chuột vào file EsoftInv trong thư chương trình
- Kích đúp chuột vào biếu tượng ESoftInv trên màn hình Windows.

2.2 Thông số hệ thống

-

Menu : Hệ thống/thông số hệ thống
Chức năng : quản lý thông tin hệ thống của chương trình, gồm tên đơn vị, mã đơn vị,
địa chỉ, điện thoại, năm làm việc …và khai báo các lựa chọn làm việc thông qua các
biến cấu hình như cho phép trùng số chứng từ, cho phép xuất âm, phương pháp giá
vốn theo nhóm vật tư hoặc mã vật tư, thập phân số lượng, đơn giá…

2.3 Phân quyền người sử dụng
2.3.1 Phân quyền theo menu
-

Thực hiện: vào menu Hệ thống/Phân quyền người sử dụng
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-

Màn hình gồm 3 phần:
+ Danh sách người sử dụng
+ Danh sách quyền theo hình cây
+ Nút lệnh
Kích nút thêm mới để tạo mới người sử dụng

-

Kích nút sửa để sửa thông tin người sử dụng
Kích nút xóa để xóa người sử dụng
Kích nút copy để copy quyền từ người sử dụng khác

-
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-

Chọn người sử dụng trong danh sách rồi phân quyền bằng cách kích vào từng mục
bên cây phân quyền cho từng menu với 4 quyền xóa, sửa, thêm mới, xem.
Kích nút chấp nhận để lưu và thoát màn hình
Kích nút hủy để không lưu thay đổi

2.3.2 Phân quyền theo bộ phận
-

Thực hiện: vào menu Hệ thống/Phân quyền người sử dụng theo bộ phận

-

Chương trình cho phép trên cùng 1 màn hình cập nhật, phân quyền cho từng người sử
dụng được làm 1 hoặc nhiều bộ phận, phòng ban.
Chức năng này được áp dụng cho các màn hình cập nhật chứng từ có liên quan đến
bộ phận, phòng ban.
Kích đúp vào ô bộ phận, phòng ban để chọn bộ phận, phòng ban cho người sử dụng.
Để trống có nghĩa là toàn bộ

-

2.3.3 Thay đổi mật khẩu người sử dụng
-

Thực hiện: vào menu Hệ thống/Thay đổi mật khẩu người sử dụng

2.4 Sao lưu, backup, khôi phục dữ liệu
-

Thực hiện: vào menu Hệ thống/Lưu dự phòng số liệu
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-

Chọn đường dẫn thư mục cần lưu, bấm nút chấp nhận
Thư mục này là thư mục tồn tại trên máy chủ để cơ sở dữ liệu. File sao lưu được tạo
ra trong thư mục đó chứa toàn bộ dữ liệu chương trình tại thời điểm sao lưu.
Việc khôi phục dữ liệu từ file sao lưu được thực hiện trên phần mềm Microsoft Sql
server quản lý dữ liệu.

2.5 Khóa sổ dữ liệu
-

Thực hiện: vào menu Hệ thống/Khóa sổ dữ liệu

Thêm dòng để tạo dòng khóa, chọn loại sổ, nhập ngày khóa
Kích đúp chuột vào ô user khóa để chọn khóa 1 hay nhiều user. Nếu để trống thì khóa
toàn bộ user
Bỏ khóa sổ: xóa bỏ dòng khóa, lưu lại
-

2.6 Tạo năm mới
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Menu : Hệ thống/tạo năm mới
Chức năng : được thực hiện khi kết thúc năm tài chính, bạn nên tạo file dữ liệu mới
cho năm tiếp theo. Chứng từ năm mới được cập nhật vào file dữ liệu mới độc lập với
file dữ liệu cũ nên bạn có thể chỉnh sửa, thiết lập lại mã danh mục… mà không ảnh
hưởng gì đến năm cũ. Bạn có thể duy nhất 1 dữ liệu cho các năm mà không cần tạo
năm mới để làm việc, tuy nhiên việc này khiến dung lượng file dữ liệu của bạn sẽ lớn
lên theo thời gian, gây ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng phần mềm khi phải làm việc
với 1 dữ liệu lớn, chứa nhiều bản ghi, thêm nữa việc thay đổi danh mục, thiết lập cấu
hình hệ thống sẽ ảnh hưởng đến các năm trước đó.
- Dữ liệu năm mới sau khi khởi tạo sẽ bao gồm toàn bộ danh mục, cấu hình của năm
cũ. Bạn đăng nhập vào dữ liệu năm mới để thay đổi nếu cần, và thực hiện chuyển số
dư từ năm trước sang.
Kết chuyển số dư từ năm trước
-
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3 CHỨC NĂNG CƠ BẢN.
3.1 Cập nhật danh mục từ điển
3.1.1 Giới thiệu chung
Các Danh mục trong chương trình ESoftInventory tồn tại để chương trình có thể sử
dụng được xuyên suốt trong toàn bộ các phân hệ của chương trình. Nội dung của các danh
mục này được tạo ra ban đầu khi chương trình bắt đầu hoạt động . Trong quá trình nhập liệu
các danh mục này thường xuyên được mở rộng .Người sử dụng có thể cập nhật thêm các mục
trong phần lớn các danh mục ngay trong khi đang cập nhật dữ liệu . ESoftInventory luôn
kiểm tra sao cho không có hai mục nào trùng nhau trong cùng một danh mục.
Các truy cập:
- Vào menu Từ điển
- Chọn danh mục từ điển.
Các thao tác chung cho màn hình từ điển hay các màn hình dạng lưới:
Các màn hình này đều có một khuôn dạng cơ bản gồm một lưới cập nhật, trong đó chứa tất
cả các dữ liệu cần cập nhật (giống như bảng tính trong Excel). Đi kèm mỗi màn hình là
thanh công cụ trợ giúp việc khai thác các chức năng trên màn hình.
Thanh công cụ
Vùng tổng nhóm

Tiêu đề cột

Lưới nhập dữ liệu

Menu dọc khi phải
chuột vào lưới

Hướng dẫn sử dụng các
phím tắt
Dữ liệu được cập nhật và chỉnh sửa trực tiếp trên lưới dữ liệu. Các chức năng có thể thực
hiện bao gồm:
Di chuyển giữa các ô:
Dùng phím Tab, Enter hoặc Shift + Tab, hoặc dùng chuột.
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Thêm 1 dòng mới:
Kích nút <<Mới>> trên thanh công cụ hoặc nhấn cặp phím Ctrl+Insert.
Xóa 1 dòng đã có
Chọn dòng cần xóa, sau đấy kích chuột phải vào dòng đó và chọn menu <<Delete>>;
hoặc kích nút <<Xóa>> trên thanh công cụ; hoặc nhấn cặp phím Ctrl + Delete
Ghi lại sự thay đổi
Kích nút <<Lưu>> trên thanh công cụ hoặc ấn phím Ctrl + S
Copy
Nếu bạn muốn nhập một dòng mới bằng cách copy 1 dòng hiện có sang, chọn dòng
cần copy sau đó kích nút <<Sao>> trên thanh công cụ hoặc phím Ctrl+Y.
Kết xuất sang Excel
- Bạn có thể kết xuất dữ liệu sang file Excel bằng cách kích nút <<Excel>> trên thanh công cụ.
Nếu trên các màn hình không có thanh công cụ, bạn có thể kích chuột lên lưới dữ liệu và ấn
phím F11 để kết xuất dữ liệu trong lưới ra file Excel.
- Chương trình sẽ tự bật ra hộp thoại hỏi tên file Excel chưa dữ liệu. Dùng các chức năng thông
thường như khi bạn đang soạn văn bản để nhập vào tên file Excel.
Nhận dữ liệu từ file Excel
- Nếu bạn có 1 file dữ liệu bằng Excel muốn nhận vào màn hình hiện tại, bạn có thể làm như
sau :
o

Chỉnh sửa File Excel sao cho số cột và thứ tự các cột giống như màn hình lưới dữ liệu.

o

Ấn F2 trên màn hình lưới dữ liệu.

o

Chọn File Excel đã có.

o Dữ liệu trong file excel sẽ được đưa vào lưới dữ liệu, bạn có thể phải chỉnh sửa nếu cần
trước khi lưu lại.
Lọc
Kích nút <<Lọc>> trên thanh công cụ hoặc phím F6. Dòng lọc dữ liệu sẽ xuất hiện.
Gõ thông tin cần lọc vào từng ô tương ứng của dòng lọc. Màn hình sẽ chỉ thể hiện dữ
liệu thoả mãn các thông tin lọc gõ vào. Chú ý: các điều kiện lọc có phân biệt chữ hoa
và chữ thường.
Sắp xếp
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Bạn có thể kích lên tiêu đề của một cột nào đó để sắp xếp thứ tự theo cột đó. Có thể
sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách kích tiếp lên tiêu đề cột đó.
Khi sắp xếp, bên cạnh tiêu đề cột xuất hiện mũi tên chỉ thứ tự sắp xếp đang có.
Tùy biến giao diện
Kích lên nút
, chọn vào menu Giao diện cho phép bạn chỉnh sửa tên cột, tên
form, ẩn hiện các cột trong màn hình danh mục.

Cột ReadOnly, nếu tích vào cột nào thì cột đấy chỉ cho phép hiển thị để xem thông
tin, không cho phép sửa.
Cột Require: nếu tích mã cột nào thì yêu cầu khi cập nhật danh mục từ điển đó bắt
buộc phải nhập dữ liệu. Nếu để trống chương trình không cho lưu. Với cột yêu cầu
bắt buộc nhập thông tin sẽ có màu vàng nhạt.
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Tiện ích khác
- Nếu bạn thực hiện một vài thay đổi và chưa lưu lại, bạn có thể quay trở về trạng thái
trước khi thay đổi bằng cách kích nút <<Lại>> hoặc phím Ctrl+K.
- Một số danh mục, có một khoảng trống trên bảng tính gọi là vùng tổng nhóm, bạn có
thể kéo tiêu đề của một cột nào đó lên khoảng trống, khi đó danh sách hiện ra sẽ được
tự động nhóm theo cột đó.
- Nếu hiện thời con trỏ chuột đang ở dòng cuối cùng của lưới, bạn ấn
phím ,
hoặc bạn đang ở cột cuối cùng của dòng cuối cùng trên lưới ấn Enter thì tự động
chương trình sẽ thêm 1 dòng mới, bạn có thể nhập tiếp dữ liệu vào dòng mới hoặc
không muốn nhập nữa ấn lưu (Ctrl + S) thì dòng trắng đấy sẽ biến mất.
- Trong các danh mục từ điển thường có cột Hiển thị (Active). Với các mã bạn kích vào
cột này thì trong quá trình cập nhật các phân hệ, chỉ các mã được tích Active này mới
được hiển thị.
- Ngoài ra bạn cũng có thể dùng phím phải chuột trên lưới dữ liệu để thực hiện các chức
năng vừa nêu trên thay vì dùng thanh công cụ.
Lưu ý:
Khi nhập dữ liệu vào các cột có dạng Combobox hoặc Ngày tháng thì có thể ấn F4 để
xuất hiện màn hình sổ ra để lựa chọn mục hoặc ngày tháng thích hợp.
3.1.2 Các danh mục chính:
-

Danh mục vật tư hàng hóa: cập nhật danh sách, chủng loại vật tư hàng hóa trong
đơn vị
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-

-

Danh mục nhóm vật tư hàng hóa 0, 1, 2, 3: Chương trình có 4 cấp nhóm vật tư để
phân loại vật tư hàng hóa theo các tiêu chí khác nhau. Sau khi tạo danh sách nhóm
vật tư, người sử dụng vào danh mục vật tư để chọn nhóm cho từng vật tư.
Danh mục kho: quản lý danh sách kho hàng trong đơn vị
Danh mục nhóm kho: sử dụng để phân loại kho
Danh mục phương thức nhập xuất: Sử dụng để phân loại phương thức nhập xuất
vật tư là nhập mua, nhập chuyển kho, xuất bán, xuất sử dụng, xuất chuyển kho…
Danh mục đối tượng pháp nhân: quản lý danh sách khách hàng, nhà cung cấp,
phòng ban, phân xưởng, cán bộ công nhân viên trong công ty.
Danh mục nhóm đtpn 0, 1, 2: sử dụng để phân loại đối tượng pháp nhân.
Danh mục đối tượng tập hợp: quản lý đối tượng sử dụng vật tư
Danh mục đối tượng giá thành: quản lý đối tượng tập hợp chi phí vật tư
Danh mục phương tiện: quản lý danh sách phương tiện vận tải liên quan đến việc
nhập xuất vật tư.

3.2 Phân hệ Vật tư
3.2.1 Cập nhật số dư ban đầu

 Thông tin quản lý: Kho, vật tư, số lượng, giá vốn, tiền vốn, số lô, ngày nhập
 Chức năng
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-

-

Cập nhật số dư vật tư ban đầu theo từng dòng, mỗi dòng là 1 vật tư. Nếu 1 vật tư
có ở 2 kho hoặc có 2 lô khác nhau cần theo dõi riêng thì tiến hành nhập nhiều
dòng cho 1 vật tư.
Sử dụng các nút trên thanh công cụ hoặc kích phải vào lưới nhập hoặc sử dụng
phím tắt để thêm dòng, copy dòng, xóa dòng.
Sau khi cập nhật xong thì bấm nút lưu để lưu dữ liệu.

3.2.2 Cập nhật phiếu nhập, xuất vật tư

-

-

-

-

Menu: vật tư/nhập kho (hoặc xuất kho)
Màn hình được thiết kế chia làm 2 phần: phần bên trái là thông tin cập nhật phiếu
hiện tại, phần bên phải là danh sách các phiếu đã có. Người sử dụng chỉ cần chọn
vào dòng liệt kê phiếu để mở phiếu.
Thông tin quản lý: số phiếu, ngày vào sổ, số hóa đơn, ngày hóa đơn, số hợp đồng,
ngày hợp đồng, phương thức nhập, kho, khách hàng, vật tư, số lượng, đơn giá,
thành tiền…
Làm 1 phiếu mới: kích nút mới
trên thanh công cụ trước khi cập nhật
thông tin của phiếu
Sửa phiếu: Mở phiếu cần sửa bằng cách chọn vào danh sách phiếu bên phải hoặc
kích nút mở để mở form liệt kê phiếu. Sau khi mở được phiếu cần sửa thì kích nút
sửa
trên thanh công cụ rồi tiến hành sửa thông tin trên phiếu.
Copy phiếu: khi làm 1 phiếu tiếp theo có thông tin giống với phiếu cũ. Nếu không
muốn tạo phiếu mới để cập nhật từ đầu thì bạn có thể tạo phiếu mới bằng cách
copy từ phiếu cũ. Đầu tiên bạn mở phiếu cũ sau đó kích nút Sao
công cụ để tạo phiếu mới có đầy đủ thông tin của phiếu cũ.

-

trên thanh

Lưu phiếu: Sau khi cập nhật thông tin trên phiếu xong, bạn bấm nút lưu
trên thanh công cụ để lưu phiếu
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-

Khôi phục lại phiếu: nếu phiếu đang cập nhật mà chưa được lưu, bạn không muốn
thay đổi thông tin đã sửa chữa thì kích nút Lại
trên thanh công cụ.
Xóa phiếu: mở phiếu cần xóa rồi kích nút xóa
trên thanh công cụ
Nạp lại danh mục: Khi đang cập nhật phiếu, bạn thêm mã đối tượng mới vào danh
mục. Lúc này nếu trên phiếu chưa cho phép bạn nhập mã mới đã thêm là do danh
mục trên phiếu chưa được cập nhật lại, bạn có thể kích nút nạp
công cụ để nạp lại danh mục.

trên thanh

-

In phiếu nhập xuất: kích nút In

trên thanh công cụ để in phiếu

-

Mở phiếu: Có 3 cách
+ Kích dòng phiếu trong danh sách bên phải
+ Kích nút mở
trên thanh công cụ để mở form liệt kê tìm phiếu
+ Kích nút Back
, Next
trên thanh công cụ để mở phiếu trước, sau phiếu
hiện tại

-

Cấu hình Form: Bạn kích vào nút
+ Tùy biến giao diện form:

trên thanh công cụ, tại đây cho phép bạn:
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Bạn chọn tab Form để tùy biến giao diện các control trên form, chọn tab Grid để
tùy biến giao diện lưới dữ liệu.
+ Thiết lập giá trị mặc định:

Giá trị mặc định sẽ được lấy khi bạn làm phiếu mới
+ Thiết lập mẫu phiếu in

+ Thiết lập biến cấu hình của Form

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ESoft Inventory
Trang 37/49

Công ty CP giải pháp phần mềm Thương Mại

-

Copy phiếu từ nhập sang xuất hoặc ngược lại từ phiếu hiện tại: Bấm phím F9 để
thực hiện
Copy giá trị ô trên xuống ô hiện tại trên lưới dữ liệu: bấm phím F12
Kiểm tra tồn kho của 1 vật tư: Bấm phím F4 trên dòng vật tư nhập xuất

3.2.3 Liệt kê chứng từ vật tư

-

Menu: vật tư/liệt kê vật tư hàng hóa.
Chức năng: liệt kê toàn bộ phiếu vật tư có trong dữ liệu. Sử dụng màn hình này để
tìm kiếm phiếu, thống kê, kiểm tra số liệu phiếu vật tư.
Màn hình chia làm 2 phần: phần trên gồm các ô nhập điều kiện lọc và các nút
lệnh, phần dưới là lưới dữ liệu liệt kê phiếu
Phần lưới dữ liệu chia làm 2 tab gồm
+ Lưới header liệt kê theo số phiếu, mỗi phiếu 1 dòng.
+ Lưới chi tiết: liệt kê các dòng vật tư nhập xuất
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ESoft Inventory
Trang 38/49

Công ty CP giải pháp phần mềm Thương Mại

-

Thực hiện liệt kê phiếu: sử dụng nút Lọc
Mở phiếu: kích nút xem hoặc kích đúp vào dòng phiếu để mở phiếu ở dạng form
nhập
Sửa thông tin phiếu tại màn hình liệt kê: Bạn tiến hành cập nhật ngay tại lưới liệt
kê, sau đó kích nút lưu để cập nhật thông tin vào dữ liệu.

3.2.4 Tính toán giá vốn xuất vật tư






Bạn có thể lựa chọn thiết lập phương pháp tính giá căn cứ theo nhóm vật tư hoặc
theo từng mã vật tư bằng cách lựa chọn trong thông số hệ thống
Để thiết lập phương pháp tính giá cho vật tư, bạn vào danh mục nhóm vật tư hoặc
danh mục vật tư, thiết lập tại cột Phương pháp tính giá.
Chương trình có 4 phương pháp tính giá xuất cho bạn lựa chọn: đích danh, đích
danh theo ngày nhập (NTXT,NSXT), bình quân cả kỳ (BQ), bình quân tại thời
điểm (BQTT).
Phương pháp đích danh: theo giá, có thể lựa chọn thêm đích danh theo lô, ngày
nhập.
+ Đối với phương pháp này, trong quá trình bạn làm phiếu xuất, chương trình sẽ
hiện lô vật tư tồn cho bạn lựa chọn

+ Nếu bạn chọn thêm đích danh theo lô hay ngày nhập thì form lô giá sẽ hiện
thêm cột lô và ngày nhập để lựa chọn.
Phương pháp NTXT, NSXT: chính là pp đích danh theo ngày nhập
Phương pháp bình quân theo thời điểm: đối với phương pháp này, giá vốn bình
quân sẽ được tính toán và lấy ra ngay trong quá trình bạn làm phiếu xuất
Phương pháp bình quân cả kỳ:


+ Menu: vật tư/Áp giá vốn bình quân
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+ Chức năng: tính toán và áp giá vốn cho phiếu xuất theo phương pháp bình quân
cả kỳ.
+ Tạo chứng từ điều chỉnh chênh lệch giá vốn: đối với vật tư sau khi áp giá mà có
tồn kho số lượng = 0 nhưng số tiền khác 0 (do làm tròn số tiền xuất lẻ) thì nếu
chọn chức năng này chương trình sẽ xử lý số tiền chênh lệch đó vào 1 phiếu cuối
cùng của kỳ tính toán.
+ Thực hiện: chọn kỳ số liệu, kích nút chấp nhận để thực hiện.

3.3 Hợp đồng
3.3.1 Cập nhật hợp đồng

-

Menu: Hợp đồng/Hợp đồng mua bán
Chức năng: quản lý danh sách hợp đồng mua bán hàng hóa
Thông tin theo dõi: số hợp đồng, ngày hợp đồng, tên hợp đồng, khách hàng, vật tư
mua bán, số lượng, đơn giá, thành tiền…
Cách thức cập nhật hợp đồng: giống với cập nhật phiếu nhập xuất vật tư đã giới
thiệu ở phần trên.
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3.3.2 Liệt kê hợp đồng

-

Menu: Hợp đồng/Liệt kê hợp đồng.
Chức năng: Liệt kê danh sách hợp đồng hiện có trong dữ liệu
Thực hiện: Giống liệt kê vật tư hàng hóa đã giới thiệu ở phần trên
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4 XEM VÀ IN BÁO CÁO
4.1 Danh sách báo cáo
Sau khi vào các thực đơn xem báo cáo, màn hình danh sách báo cáo xuất hiện cho phép bạn
chọn 1 báo cáo để xem:

Trong màn hình này, các báo cáo sẽ được chia thành từng nhóm. Sau khi chọn nhóm báo cáo
ở danh sách bên trái, danh sách bên phải sẽ xuất hiện các báo cáo bạn có thể xem.



Cách xem và in báo cáo
Chọn báo cáo cần xem sau đấy kích nút <<Xem>>, hoặc kích đúp chuột lên tên báo
cáo cần xem.
- Thao tác xem báo cáo được trình bày ở phần sau.
Làm một báo cáo mới
-



Nếu bạn muốn làm một báo cáo mới dựa trên một báo cáo đã có và chỉnh sửa đi một ít về
khuôn dạng và thông tin. bạn có thể làm như sau:
- Chọn báo cáo đã có mà bạn muốn dùng.
-

Kích nút <<Copy>>.

-

Gõ vào các thông tin gồm:
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o Mã báo cáo đích: Theo nguyên tắc RPT_xxxx, trong đó xxxx thông thường là
tên viết tắt, tuy nhiên cần tránh trùng lắp với mã một báo cáo đã có. Khi trùng
lắp, hệ thống sẽ báo lỗi và bạn có thể sửa sang một mã khác.
o Tên báo cáo đích: Gõ vào tiêu đề của báo cáo mà bạn sẽ làm.
o Nhóm báo cáo: Xác định nhóm báo cáo mà bạn sẽ đưa báo cáo mới này vào.
o Kích <<Copy>>. Bạn sẽ quay lại với màn hình danh sách báo cáo. Bạn có thể
phải di chuyển qua một nhóm báo cáo khác rồi quay lại nhóm mình cần xem
để chương trình có thể cập nhật lại danh sách báo cáo. Khi đó bạn sẽ thấy báo
cáo vừa thêm xuất hiện trong danh sách.

o Việc thay đổi thông tin, khuôn dạng của báo cáo mới này được trình bày trong
phần sau.

4.2 Chọn điều kiện in báo cáo
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Khi chọn in một báo cáo, màn hình xem và in báo cáo xuất hiện. Trong phần đầu, bạn sẽ phải
chọn các thông tin cần đưa vào để xem và in báo cáo.
 Chọn thời gian xem báo cáo
Chọn thời gian xem báo cáo trong hộp thoại kỳ báo cáo. Hộp thoại Từ ngày và Đến
ngày sẽ tự động hiện thị giá trị tương ứng.
- Nếu bạn muốn xem theo một thời gian không có trong hộp thoại Kỳ báo cáo bạn có
thể chọn Tuỳ ý, sau đó gõ khoảng thời gian Từ ngày và Đến ngày cần xem vào các ô
tương ứng.
Chọn các điều kiện lọc dữ liệu
-





-

Tuỳ vào yêu cầu về xem báo cáo và tuỳ nguyên tắc xem của từng báo cáo, bạn sẽ phải
chọn các thông tin đầu vào cần thiết. Ví dụ để xem bảng tổng hợp công nợ, bạn sẽ
phải chọn tài khoản công nợ.

-

Để chọn thông tin đầu vào, bạn sẽ chọn loại thông tin đầu vào ở hộp thoại Danh mục.

-

Khi đó danh sách phía trên hiện ra tất cả các giá trị của danh mục mà bạn cần chọn.

-

Bạn có thể dùng chuột hoặc phím di chuyển để tìm đến dòng cần chọn, sau đó kích
nút > (hoặc ấn phím ENTER, hoặc kích đúp chuột) để đưa giá trị này sang danh sách
các giá trị đã chọn.

-

Bạn có thể dùng phím Shift để chọn nhiều giá trị trước khi dùng nút > để đưa qua.

-

Bạn có thể dùng nút >> để đưa tất cả các giá trị sang danh sách chọn.

-

Tuy nhiên khi danh sách cần chọn có rất nhiều giá trị, bạn sẽ gặp khó khăn khi tìm
đến giá trị mình muốn. Khi đó bạn có thể gõ mã hoặc một phần tên của giá trị cần
chọn lên ô phía trên danh sách và ấn ENTER. Khi đó con trỏ sẽ tự nhảy đến dòng
thỏa mãn điều kiện rồi có thể kích nút > hoặc ấn luôn phím ENTER để đưa qua danh
sách lựa chọn.

-

Để loại bỏ các giá trị đã chọn, bạn có thể tìm đến dòng tương ứng bên danh sách bên
phải và kích nút < để loại bỏ. Bạn cũng có thể dùng nút << để loại bỏ tất cả giá trị đã
chọn.

Chú ý:
-

-

Nếu bạn không chọn giá trị nào của một loại danh mục sẽ đồng nghĩa với bạn chọn tất
cả các giá trị của danh mục ấy. Ví dụ nếu bạn không chọn đối tượng pháp nhân,
chương trình sẽ lấy số liệu của tất cả các đối tượng pháp nhân.
Các lựa chọn trong màn hình này sẽ được lưu lại để lần sau khi bạn chạy báo cáo này,
các giá trị này sẽ được đưa vào trước. Tuy nhiên các giá trị này chỉ được lưu trên máy
trạm, vì vậy nếu bạn qua một máy khác để chạy thì giá trị lựa chọn sẽ bị mất đi.
.
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4.3

Đặt các lựa chọn in báo cáo

Trong màn hình này, bạn có thể đặt lại các thông số để đưa ra khuôn dạng báo cáo phù hợp
với mong muốn. Chương trình sẽ tự lưu lại các thay đổi cho lần sau.
- Tên báo cáo: Tiêu đề của báo cáo
- Kỳ báo cáo: kỳ in báo cáo sẽ hiện thị trên màn hình khi in.
- Ngày in: ngầm định là ngày hiện tại, bạn có thể sửa lại nếu có yêu cầu.
- Tổng hợp – chi tiết: Khi in tổng hợp, chương trình sẽ chỉ hiện thị các dòng tổng nhóm
như đặt ở phần cấu hình báo cáo. Khi in chi tiết, chương trình sẽ in chi tiết từng dòng
số liệu tùy theo mẫu biểu báo cáo.
- Tiêu đề: Có thể chọn các hiện thị tương ứng về các lựa chọn đầu vào trên báo cáo. Ví
dụ bạn muốn hiện trên báo cáo tên tài khoản mà mình lựa chọn. Khi đó bạn sẽ chọn
Tiêu đề 1 là Tài khoản. Có tối đa 5 cấp tiêu đề phụ để lựa chọn.
- Hiển thị STT: Trên báo cáo sẽ có thêm cột số thứ tự các dòng.
- Số phần báo cáo: Khi báo cáo có quá nhiều cột, không thể hiện đủ lên một trang báo
cáo, bạn có thể cắt ra thành nhiều phần, chương trình sẽ tự động chia báo cáo thành
nhiều phần cho phù hợp.
- In tiểu khoản: Có một số báo cáo (các nhật ký và bảng kê), nếu bạn chọn in tiểu
khoản, khi đấy các cột sẽ hiện các tiểu khoản chi tiết, nếu không, các cột sẽ chỉ hiện
các tài khoản cấp 1.
- Số dư: Hiển thị số dư đầu và cuối của tài khoản.
- Số dư ntệ: Hiển thị số dư dầu và cuối bằng ngoại tệ của tài khoản.
- Lũy kế: Hiển thị tổng phát sinh lũy kế từ đầu năm của tài khoản.
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-

-

4.4

Lũy kế ntệ: hiển thị tổng phát sinh lũy kế bằng ngoại tệ từ đầu năm của tài khoản.
Định dạng trang in: Bạn có thể đặt định dạng trang in bằng cách chọn khổ giấy (A3,
A4), kiểu giấy (dọc hoặc ngang), và cách lề cho trang in.
Các footer: Trên báo cáo thường có các footer ghi tên người lập, người duyệt. Tùy
từng báo cáo bạn có thể gõ lại các footer cho phù hợp. Nếu không dùng footer nào,
bạn có thể xoá đi các ô tương ứng.
Chọn font chữ: Bạn có thể xác định font chữ, màu sách, kích cỡ, kiểu chữ cho 5 phần
khác nhau của báo cáo( Title: tiêu đề chính của báo cáo; Subtitle: các tiêu đề con của
báo cáo; Header: phần tiêu đề trên các cột; Group: Các dòng tổng cộng và tổng nhóm;
Detail: các dòng chi tiết báo cáo; Footer: phần cuối của báo cáo). Đầu tiền bạn chọn
phần cần thay đổi font trong hộp thoại Loại: Đối với từng loại, bạn chọn lại Font,
Kiểu, cỡ và màu sắc trong các hộp thoại tương ứng.

Thay đổi cấu hình báo cáo

Trong màn hình này, bạn có thể làm các việc sau:
- Chọn các cột báo cáo cần hiển thị, dấu các cột.
- Gõ tiêu đề cho các cột, độ rộng các cột, nhóm các cột tiêu đề thêm 1 cấp.
- Sắp xếp thứ tự của các cột báo cáo.
- Nhóm báo cáo theo nhiều cấp tùy ý
- Sắp xếp dữ liệu trong báo cáo
- Đưa các điều kiện tùy ý vào để lọc in báo cáo.
Trên lưới dữ liệu chứa các cột của báo cáo. Mỗi cột 1 dòng.
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Bạn có thể chọn lên nút <<All>> (để hiện tất cả các cột có thể có), <<Visible>> (để chỉ hiện
các cột đã được chọn).
- Chọn hoặc bỏ chọn 1 cột: Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu lên cột Hiển thị
- Gõ tiêu đề cho các cột: Gõ lại thông tin ở cột Tên hiển thị cho dòng tương ứng.
- Xác định độ rộng của cột: Gõ lại độ rộng ở mục Rộng cho từng dòng. Lưu ý độ rộng
ở đây là tương đối, chương trình sẽ dựa trên độ rộng của trang in để chia theo tỷ lệ gõ
vào. Nếu bạn tăng cột này thì chương trình sẽ tự giảm cột khác.
- Các thông tin khác trên lưới:
o Tổng: Nếu đánh dấu sẽ in tổng cộng của cột lên các dòng nhóm. Chỉ được với
các cột thuộc loại NUMBER.
o Nhóm: Dùng để phân nhóm các tiêu đề cột thêm 1 cấp. Các cột có cùng nhóm
tiêu đề có cùng mã. Mã đặt theo thứ tự ABC.
o Tên nhóm: Tên hiển thị của các nhóm tiêu đề.
o Công thức: Trong các báo cáo của ESoftSalary, bạn có thể đặt thêm các cột
mới không có trong báo cáo dựa trên các cột đã có. Khi đó bạn sẽ sử dụng 5
cột mới (EXTRA_1, EXTRA_2, EXTRA_3, EXTRA_4, EXTR_5) dạng số và
5 cột dạng ký tự ( EXTRASTRING_1, EXTRASTRING_2,
EXTRASTRING_3, EXTRASTRING_4, EXTRASTRING_5) và đặt giá trị
tại ô Formula sử dụng các toán tử +, -, *, / và một số hàm công tác để tính
toán. Ví dụ để hiện cột Tổng tiền dựa trên 2 cột TIEN_HANG,
TIEN_THUE_VAT, bạn có thể đặt công thức cho cột EXTRA_1 ở dạng
TIEN_HANG+TIEN_THUE_VAT.
o SIG: Đây là chức năng đặc biệt. Khi in tổng hợp, nếu bạn muốn hiển thị 1 cột
nào đó không nằm trong trường nhóm thì phải đánh dấu vào cột ấy ở đây. Khi
đó giá trị đầu tiên của dòng chi tiết sẽ xuất hiện ở dòng tổng hợp. Chính vì
vậy, bạn phải đảm bảo các dòng chi tiết có cùng giá trị. Ví dụ trong báo cáo
nhập xuất tồn hàng hóa, bạn phải thực hiện như thế này ở cột Đvt. Nói chung
tính năng này ít dùng, và chỉ dùng khi cần thiết.
o Loại: Kiểu dữ liệu, không sửa được.

Thay đổi thứ tự các cột trên báo cáo


Chọn cột báo cáo bạn cần thay đổi vị trí trên lưới dữ liệu, sau đó dùng các nút di chuyển
lên và xuống bên cạnh lưới dữ liệu để di chuyển vị trí của cột đấy về vị trí mong muốn.



Cách nhóm theo một chỉ tiêu nào đó:



Để nhóm dữ liệu theo một chỉ tiêu nào đó, bạn có thể dùng chức năng Nhóm. Chức năng
này bao gồm việc xác định cột dữ liệu có thể dùng để nhóm bằng cách chọn trong danh
sách trong hộp thoại Nhóm 1 đến 5. Nếu cột dữ liệu này ứng với 1 danh mục trong
chương trình, bạn có thể khai danh mục đó ở hộp thoại bên cạnh. Khi đó tên của giá trị
nhóm sẽ được lấy lên. Có tối đa 5 cấp nhóm.
 Chú ý:
Định đạng font của dòng nhóm sẽ khác với dòng chi tiết như khai báo trên định dạng
Font. Khi in tổng hợp, dòng chi tiết không được hiển thị, chính vì vậy dòng nhóm cấp
cuối cùng sẽ tương đương với dòng chi tiết. Khi đó nếu bạn đặt dòng nhóm cuối cùng
là Nhóm 5, chương trình sẽ tự động áp dụng định dạng Font chữ chi tiết cho Nhóm 5
chứ không dùng định dạng nhóm.
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 Cách sắp xếp:
Bạn có thể dùng mục Sắp xếp để sắp xếp dữ liệu trên báo cáo theo dữ liệu trên các
cột. Để thực hiện việc này, bạn chọn thông tin cột cần sắp xếp và kiểu sắp xếp (ASC:
từ trên xuống; DESC từ dưới lên theo thứ tự ABC). Có thể dùng tối đa 5 cấp sắp xếp.
Tuy nhiên, chương trình tự đặt sắp xếp theo các nhóm trước, sau đấy trong cùng
nhóm thấp nhất mới áp dụng các khai báo sắp xếp này.
 Đk in:
Mặc dù ở màn hình lọc dữ liệu đã cho phép bạn đưa vào các điều kiện để lọc báo cáo.
Tuy nhiên nếu bạn muốn khai thác các điều kiện sâu hơn thì phải dùng chức năng
điều kiện in ở đây. Chức năng này được thực hiện bằng cách gõ 1 điều kiện Logic căn
cứ trên các cột hiển thị trên báo cáo. Ví dụ trong báo cáo nhập xuất tồn kho, nếu bạn
chỉ muốn in những dòng có tồn cuối mà không in ra những mặt hàng đã hết tồn kho
(dù có nhập xuất) thì có thể đặt: LUONG_CKY <> 0 OR TIEN_CKY <> 0 ở điều
kiện in.

4.5

Sử dụng màn hình xem báo cáo

Khi chọn xong các điều kiện đầu vào và đặt xong cấu hình, bạn kích nút <<Xem>> để xem
báo cáo.

Các thao tác có thể thực hiện trên màn hình này bao gồm:
- Di chuyển giữa các trang báo cáo dùng các nút <<Đầu>> (Trang đầu tiên),
<<Trước>> (Trang trước đó), <<Sau>> (Trang kế tiếp) hoặc <<Cuối>> (Trang cuối
cùng).
- Đến một trang nhất định bằng cách kích nút <<Trang>> trên thanh công cụ sau đấy
gõ vào số trang cần di chuyển đến.
- Kích nút <<In>> để in báo cáo.
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Công ty CP giải pháp phần mềm Thương Mại

-

-

Trong màn hình chọn máy in, bạn có thể chọn máy in để in ra trong hộp thoại Máy
in.
Chọn trang in là Tất cả các trang, trang hiện tại hay từ trang đến trang.
Gõ vào số bản in.
Kích <<Chấp nhận>> để in ra.
Kích nút <<Zoom>> và chọn mức độ để phóng to, thu nhỏ báo cáo.
Kích nút <<Tìm>> và gõ vào chuỗi tìm kiếm để tìm đến dòng báo cáo thỏa mãn điều
kiện tìm kiếm. Khi chương trình tìm được đúng dòng, nó sẽ tự động tô màu đỏ ô dữ
liệu thích hợp. Ấn F3 để tìm ô tiếp theo.
Đối với các báo cáo có nhiều phần, ấn vào nút <<Phần>> để xem các phần khác.
Ngoài ra bạn có thể di chuyển đến từng dòng tổng nhóm trên báo cáo bằng cách kích
nút <<Cây>>, sau đấy dùng cây báo cáo bên trái màn hình để di chuyển.

4.6 Kết xuất ra file Excel
Bạn cũng có thể đưa các báo cáo của ESoftSalary ra Excel để tiếp tục xử lý. Khi đó bạn có
thể dùng nút
chọn xuất ra Excel trên màn hình xem in báo cáo.
Ngoài ra bạn cũng có thể đưa báo cáo Esoft ra dạng Word, PDF,... khi dùng chức năng Export
trên màn hình xem báo cáo.
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