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Cài đặt phần mềm

1.1 Yêu cầu máy chủ
Cấu hình phần cứng:


CPU tốc độ 2 GHz trở lên.



RAM: 1 GB trở lên



HDD: còn trống 2GB trở lên.

Phần mềm: cần cài sẵn .NET Framework 3.5 trở lên. IIS 6.0 trở lên.
Hệ điều hành: Windows XP SP3 trở lên. Tốt nhất là sử dụng bản Windows Server.
Yêu cầu mạng: Mạng LAN hoặc WLAN. Tốc độ internet tối thiểu 1Mbps trở lên.
Yêu cầu khác: Port 80 (hoặc port khác nếu muốn) của server phải được mở. Có 1 IP tĩnh hoặc đã cài
sẵn dynamic DNS nếu muốn truy cập chương trình từ android thông qua internet.

1.2 Yêu cầu cấu hình máy dùng android.
Chương trình có thể chạy trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành android (điện thoại hoặc
máy tính bảng) thỏa các yêu cầu sau:
Cấu hình phần cứng:


CPU: tốc độ 1 Ghz trở lên.



RAM: 512 MB trở lên.



Bộ nhớ: còn trống 5MB trở lên.

Hệ điều hành: android 2.3.1 trở lên.

1.3 Cài đặt máy chủ
1.3.1 Tạo virtual directory trên IIS.
Download gói dành cho máy chủ của chương trình android về. Giải nén ra một thư mục nào đó trên
máy chủ. IIS_USERS phải có toàn quyền trên thư mục này. Giả sử thư mục vừa giản nén có nằm ở
đường dẫn “C:\pmsservice”
Mở IIS, tạo một Virtual Directory (IIS6) hoặc Application (IIS7) trỏ tới thư mục vừa giải nén ở trên.

Sauk hi tạo xong, bạn phải đảm bảo trong thư mục virtual directory vừa mới tạo có các file và
folder như sau:

1.3.2 Chỉnh sửa file cấu hình server.
Trong thư mục virtual directory bạn vừa tạo ở bước trên, có 1 file tên là web.config.
Bạn mở file này ra trong trình soạn thảo văn bản nào đó (notepad).
Bạn tìm đến mục “App Path” và “url” như trong hình dưới:

(1)

(2)



Trong mục (1) là mục “App Path”: bạn sửa lại đường dẫn đến thư mục bạn vừa giải nén ở
phần 1.3.1, ví dụ thư mục vừa giản nén có nằm ở đường dẫn “C:\pmsservice” thì trong mục
này, bạn thay đổi value = “C:\pmsservice\”



Trong mục (2) là url: đây là địa chỉ máy server của PMS trên desktop. Bạn chú ý tìm IP và
Port của máy chủ của PMS desktop.
o

Nếu máy chủ của PMS desktop và máy chủ của PMS android cùng chung một máy
mày thì bạn để như mặc định là url=”http://localhost:1000/PMSService.soap”

o

Nếu máy chủ của PMS desktop có IP là 192.168.1.20 và máy chủ PMS desktop
đang dùng port 1000 thì địa chỉ này sẽ là:
url=”http://192.168.1.20:1000/PMSService.soap”

Như vậy bạn đã hoàn tất việc cài đặt máy chủ của PMS Android.

1.4 Cài đặt trên thiết bị di động
Download gói cài đặt cho android về và cài đặt trên thiết bị android một cách bình thường.
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Hướng dẫn sử dụng

2.1 Đăng nhập hệ thống
Khi khởi động chương trình, màn hình đăng nhập hệ thống sẽ hiện ra màn hình dăng nhập để bạn
nhập tên và mật mã như hình bên dưới:

Nếu là lần đầu tiên bạn đăng nhập và chương trình chưa được nhập địa chỉ server, bạn click vào
mục “Cấu hình mạng”, màn hình sau hiện ra:

Trong màn hình này, bạn hãy nhập địa chỉ máy chủ. Bạn liên lạc bộ phận IT để biết thông tin máy
chủ. Sau khi nhập xong, hãy bấm nút “Xác nhận”.

2.2 Xem sơ đồ phòng
Mặc định, sau khi đăng nhập vào hệ thống, màn hình sơ đồ phòng hiện ra như hình sau:

2.3 Kiểm tra phòng trống
Trong màn hình sơ đồ phòng, bạn có thể biết được phòng nào còn trống cho một ngày. Phòng trống
có màu trắng.
Giả sử có một khách hỏi khách sạn muốn đặt phòng từ ngày 27/03/2013 đến ngày 28/03/2013, bạn
phải kiểm tra xem trong khoảng thời gian trên có phòng nào còn trống không.

Để kiểm tra phòng trống trong nhiều ngày, bạn vào click vào nút “Phòng trống” trên thanh công cụ
của màn hình chính để mở màn hình “Kiểm tra phòng trống” như hình dưới:

Trong màn hình này, bạn nhập ngày đến, ngày đi, loại phòng cần kiểm tra. Chương trình sẽ liệt kê
danh sách các phòng còn trống có thể đặt được trong khoảng thời gian trên, cho loại phòng được
chọn.

2.4 Đặt phòng
Có 2 cách để đặt phòng:


Từ màn hình sơ đồ phòng, bạn click vào một phòng còn trống, chương trình sẽ mở màn
hình đặt phòng ra với ngày đến là ngày được chọn trên màn hình sơ đồ phòng, phòng chính
là phòng bạn click vào.



Từ menu chính của chương trình, bạn click vào nút “Đặt phòng”: chương trình sẽ mở màn
hình đặt phòng với ngày đến là ngày hiện tại và phòng để trống cho bạn chọn lại.

Màn hình đặt phòng như hình bên dưới:

(1) Click vào đây để nhập
hoặc nhập thông tin người
đặt

(2) Nhập các thông tin
bên cạnh

(3) Click vào đây để chọn
phòng muốn đặt

(4) Click vào đây để chọn loại
giá sẽ áp dụng

Trong màn hình này, các mục màu vàng là các mục buộc phải nhập.
Bạn thực hiện các bước sau để đặt phòng:
2.4.1 Chọn người đặt:
Click vào nút bên cạnh mục “Người đặt”, màn hình sau hiện ra:
(1) Nhập tên người cần tìm

(2) Bấm nút này để tìm

(3) Nếu tìm không thấy thì
bấm nút này để thêm vào

Kết quả tìm kiếm

Trong màn hình này, bạn hãy nhập tên khách hàng vào mục Tên để tìm. Nếu chương trình tìm ra
đúng khách bạn muốn chọn, bạn click vào tên khách đó trong phần kết quả tìm kiếm.

Nếu chương trình tìm không ra được khách bạn cần tìm, bạn hãy bấm nút
khi đó màn hình sau sẽ mở ra:

để thêm khách mới,

Bạn nhập các thông tin của khách hàng rồi bấm nút lưu.
2.4.2 Nhập các thông tin khác sau khi chọn người đặt:
Thị trường, nguồn, trạng thái, ngày đến, giờ đến, ngày đi, giờ đi, chọn mục “Tính tiền theo giờ” nếu
đơn đặt phòng là theo giờ, Nhập “số giờ” nếu đơn đặt phòng là theo giờ, nhập số đêm, số phòng, số
người lớn, số trẻ em.

2.4.3

Chọn phòng:

Click vào nút

, màn hình chọn phòng sẽ hiện ra như sau:

Màn hình này chỉ hiện ra các phòng trống mà thôi.
2.4.4

Chọn giá:

Click vào nút

, màn hình chọn phòng sẽ hiện ra như sau:

Màn hình này chỉ hiện ra các loại giá phù hợp các thông tin đã nhập trên đơn đặt phòng.
2.4.5 Nhập danh sách khách ở:
Để nhập danh sách khách ở, bạn chọn thẻ “Khách” trong màn hình đặt phòng, màn hình nhập khách
ở sẽ hiện ra như hình dưới:

Trong màn hình này, bạn click nút
ở bạn thực hiện như ở mục 2.4.1

để thêm khách ở vào danh sách. Các bước để nhập khách

Để xóa một khách ra khỏi danh sách này, bạn click nút
thêm một nút
đó.

, bên cạnh tên mỗi khách sẽ hiện ra

, bạn muốn xóa khách nào ra khỏi danh sách thì click nút

Tương tự cho danh sách dịch vụ và thanh toán.

tương ứng với khách

2.4.6 Nhập danh sách các dịch vụ sử dụng:
Để nhập danh sách các dịch vụ khách sử dụng, bạn click vào thẻ “Dịch vụ” trong màn hình đặt
phòng. Màn hình danh sách dịch vụ của đơn đặt phòng sẽ hiện ra như hình bên dưới:

Nếu giá bạn chọn có kèm theo một số dịch vụ, thì chương trình sẽ tự động đưa các dịch vụ kèm
theo vào danh sách này sau khi chọn xong loại giá. Nhưng các dịch vụ kèm theo sẽ được để đơn giá
là 0.
Trong màn hình này, bạn có thể thay đổi số lượng dịch vụ sử dụng, thay đổi ngày sử dụng dịch vụ.

Để chọn thêm các dịch vụ có sẵn vào danh sách dịch vụ, bạn click vào nút
hiện ra để cho phép bạn chọn thêm dịch vụ:

, màn hình sau sẽ

Trong màn hình này, bạn click vào ô trống phía trước tên các dịch vụ để chọn. Sauk hi chọn xong,
bạn click vào nút “Chọn” để hoàn tất việc chọn dịch vụ cho đơn đặt phòng.
2.4.7 Nhập chi phí khác:
Để nhập thông tin thanh toán cho đơn đặt phòng, bạn click vào thẻ “Chi phí khác” trong màn hình
đặt phòng. Màn hình thanh toán sẽ hiện ra như hình bên dưới:

Để thêm một chi phí khác, bạn click vào nút
, chương trình sẽ hiện ra thêm các mục để nhập chi
phí khác, bạn phải nhập vào ngày phát sinh chi phí, số tiền và ghi chú.
2.4.8 Nhập thông tin thanh toán:
Để nhập thông tin thanh toán cho đơn đặt phòng, bạn click vào thẻ “Thanh toán” trong màn hình đặt
phòng. Màn hình thanh toán sẽ hiện ra như hình bên dưới:

Để thêm một chi tiết thanh toán, bạn click vào nút

, màn hình sau sẽ hiện ra:

Trong màn hình này, bạn nhập đầy đủ các thông tin và bấm nút “Cập nhật”
2.4.9 Lưu đơn đặt phòng:
Sau khi đã nhập các thông tin cần thiết cho đơn đặt phòng, bạn lưu đơn đặt phòng bằng cách click
vào nút “Cập nhật”

2.5 Nhận phòng
Khi có khách đến yêu cầu nhận phòng, bạn vào màn hình “Tìm kiếm đặt phòng” để tìm đơn đặt
phòng của khách nếu khách đã đặt phòng trước (xem cách tìm ở mục 2.7)
Sau khi tìm được đơn đặt phòng của khách, bạn mở đơn đặt phòng này ra, trong mục trạng thái, bạn
chọn trạng thái là “Nhận phòng”

2.6 Trả phòng
Cũng tương tự như “Nhận phòng”, sau khi tìm được đơn đặt phòng của khách, bạn mở đơn đặt
phòng này ra, trong mục trạng thái, bạn chọn trạng thái là “Trả phòng”

2.7 Tìm kiếm đơn đặt phòng
Để tìm kiếm đơn đặt phòng, từ màn hình chính của chương trình, bạn click vào mục
hình sau hiện ra:

, màn

Trong màn hình này, bạn có thể ít nhất một điều kiện tìm kiếm để tìm kiếm đơn đặt phòng.
Nếu nhập nhiều điều kiện tìm kiếm thì kết qua ra càng chính xác hơn.
Sau khi nhập xong điều kiện tìm kiếm, bạn click nút

để chương trình bắt đầu tìm kiếm.

2.8 Tìm kiếm hồ sơ khách hàng
Để tìm kiếm đơn đặt phòng, từ màn hình chính của chương trình, bạn click vào mục
hình sau hiện ra:

, màn

Trong màn hình này, bạn nhập tên hoặc số điện thoại để tìm thông tin khách hàng. Bạn chú ý mục
“Loại hồ sơ” để tìm đúng đối tượng khách hàng.
Sau khi nhập xong điều kiện tìm kiếm, bạn click nút

để chương trình bắt đầu tìm kiếm.

Sau khi chương trình tìm được kết quả, bạn có thể click vào khách trong danh sách kết quả để xem
thông tin chi tiết của khách.
Để thêm hồ sơ một khách mới, bạn click nút
mục 2.4.1

. Các bước để nhập khách ở bạn thực hiện như ở

