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1. Giới thiệu chung 

1.1 Đối tượng sử dụng tài liệu  

Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ khách hàng nắm được cách thức sử dụng 

chương trình, qua đó có thể tự tạo mẫu báo cáo, lọc báo cáo theo nhu cầu sử dụng.  

Phòng kế toán: theo dõi công nợ và doanh thu bán hàng. 

Phòng bán hàng: theo dõi công nợ và doanh số bán hàng theo từng cấp độ: khách 

hàng, mặt hàng, nhân viên bán hàng...  

Ban giám đốc: theo dõi doanh thu tại mọi thời điểm để ra các quyết định kinh 

doanh. 

1.2 Những tính năng cơ bản 

Người dùng có thể tự tạo mẫu báo cáo theo nhu cầu. 

Các thông tin để tạo báo cáo có thể phân quyền cho từng user xem, việc phân quyền 

sẽ do user admin của hệ thống thực hiện. 

Có thể xem dữ liệu báo cáo dưới dạng biểu đồ. 

 

2. Phân quyền 

Đường dẫn: Hệ thống / Người sử dụng / Phân quyền thông tin truy cập dữ liệu bán 

hàng 

Chức năng này dùng để khai báo các trường thông tin cho từng user được phép xem, 

nếu không được phân quyền sẽ không xem được báo cáo. 

Chỉ user admin mới phân quyền được. 

Sau khi vào chức năng phân quyền, chọn loại phân quyền theo Người sử dụng hoặc 

Nhóm người sử dụng. 
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Chọn phân quyền theo nhóm hoặc người sử dụng xong sẽ hiện màn hình phân 

quyền chi tiết, chọn đối tượng muốn sau đó nhấn vào nút phân quyền. 

 

 

 

Phân quyền các khối thông tin cho người sử dụng được phép xem bằng cách check 

chọn vào chức năng tương ứng. 

Các khối thông tin chính bao gồm: 

- Thông tin chi tiết. 

- Thời gian. 

- Vật tư/ hàng hóa. 

- Kho/ lô. 

- Khách hàng/ nhà cung cấp. 

- Nhân viên bán hàng. 

- Số liệu phân tích. 

- Phân tích khác. 
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3. Xem báo cáo 

3.1 Xem báo cáo 

Đường dẫn: Báo cáo / Phân tích dữ liệu bán hàng 

Báo cáo cho phép người dùng tự tạo các mẫu báo cáo nhỏ từ các dữ liệu gốc của 

chương trình. 

Chương trình chuẩn đã khai báo sẵn một số mẫu, người dùng chọn mẫu và thời gian 

cần xem. 
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3.2 Thao tác thêm mới 1 mẫu phân tích dữ liệu 

Trên màn hình điều kiện lọc, Mẫu phân tích DL chọn Không phân tích, sau đó khai 

báo các cột thông tin cần phân tích rồi lưu lại. 

 

 Tab Mẫu phân tích 

Khối cột phân tích: chứa các cột cần phân tích dữ liệu, có 8 khối, mỗi khối sẽ mang 

thông tin ý nghĩa khác nhau và có các cột chi tiết khác nhau. 

- Thông tin chi tiết: chứa các trường thông tin như Đơn vị, Số chứng từ, Mã ngoại 

tệ, Diễn giải 

- Thời gian: các trường do lường thời gian như Ngày chứng từ, Tháng, Năm 
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- Vật tư hàng hóa: chưa các trường vật tư như Mã vật tư, Tên vật tư… 

- Kho / lô: chưa thông tin Mã kho và Mã lô 

- Khách hàng / NCC: chứa thông tin của khách hàng 

- Nhân viên bán hàng: chứa thông tin của nhân viên bán hàng 

- Số liệu phân tích: chứa các cột chính để phân tích dạng số như Số lượng, Thành 

tiền, Doanh thu, Trả lại… 

- Phân tích khác: bộ phận, vụ việc 

 

Khối dữ liệu dòng: tùy người dùng muốn chi tiết báo cáo theo theo đối tượng nào sẽ 

kéo các cột bên khối cột phân tích qua đây. 

Khối dữ liệu cột: đối tượng cột cần xoay 

Khối giá trị: là giá trị cần thể hiện, ví dụ Số lượng hay Thành tiền 

Thao tác để di chuyển các trường thông tin giữa các khối này là dùng các mũi tên 

hoặc nắm chuột kéo thả. 

 

Theo ví dụ như hình bên dưới hiểu là báo cáo lên số liệu Doanh thu, chi tiết theo 

từng mặt hàng và xoay theo từng khách hàng. 
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 Tab Thông tin mẫu 

Dùng để khai báo Tên mẫu và Loại mẫu. 

Lưu ý: phần Loại mẫu có tùy chọn cho xem hết hoặc chỉ người tạo mới được xem 

 

 Tab Loại dữ liệu 

Dùng để lọc thông tin cần thiết, tương tự như báo cáo thông thường. 

Phân hệ: chọn lấy dữ liệu từ đâu Bán hàng hay Tồn kho 

 

 Tab Lọc khác 
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Lọc các thông tin khác. 

 

3.3 Thao tác vẽ biểu đồ 

Trên màn hình kết quả của báo cáo, người dùng quét chuột vào cột nào trong báo 

cáo thì chương trình sẽ vẽ biểu đồ hình cột cho các thông tin đó. 

 

 


