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GIỚI THIỆU  

ục đích của sách hướng dẫn này là hướng dẫn người sử dụng Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn 

(PMS) cài đặt thông tin phòng, giá phòng, các dịch vụ phát sinh và các nguồn đặt phòng vào 

phần mềm PMS để họ có thể sử dụng phần mềm PMS nhằm quản lý các thông tin đặt phòng. 

Thanh “Thiết lập hệ thống” có đầy đủ các màn hình cần thiết để cài đặt và duy trì các số liệu về khách sạn 

của bạn như thông tin khách sạn, ca làm việc, trạng thái phòng, trạng thái đặt phòng, tiện nghi phòng, loại 

đơn giá, dịch vụ, nguồn khách, thị trường, loại giường, loại phòng, danh sách phòng, bảng giá, nhóm 

người dùng, danh sách người dùng, thiết lập quyền sử dụng, cấu hình .…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương  

1 

M 
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QUẢN LÝ PHÒNG, LOẠI PHÒNG, TIỆN NGHI 

Ở phần này bạn sẽ biết cách để cài đặt loại phòng, phòng, tiện nghi cho khách sạn của bạn. 

 

Đăng nhập phần mềm PMS 

Màn hình đầu tiên của chương trình là màn hình đăng nhập: 

- Tại màn hình Đăng nhập, bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào 

- Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng liên hệ với quản trị viên của khách sạn để cài đặt lại mật 

khẩu 

 

 

Khi bạn đã đăng nhập thành công vào phần mềm PMS, hiển thị các mục chính của chương trình 

gồm: Trang chính, Thiết lập hệ thống. 

 

Chương  

2 
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Khi nhấn vào nút “Đã có bản cập nhật mới. Click để tải về!”, bạn sẽ lấy phiên bản mới nhất của 

chương trình về máy  

 

Cài đặt loại phòng 

Nhập loại phòng tại khách sạn của bạn 

Để thêm mới 1 loại phòng, vui lòng làm theo các bước sau:  

1. Tại thanh Thiết lập hệ thống, chọn biểu tượng Loại phòng như hình dưới 

 

2. Màn hình “Loại phòng” được hiển thị, sau đó nhấn vào biểu tượng  trên thanh công cụ 
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3. Nhập các thông tin cần thiết trong lưới (các mục có dấu * bắt buộc nhập vào). 

4. Sau đó nhấn biểu tượng , sẽ lưu thông tin vào hệ thống.  

Khi nhấn vào nút “Chi tiết phòng” trên lưới, hiển thị màn hình Phòng tương ứng.  

Tại màn hình này, bạn có thể thêm mới, lưu, xóa, tải lại…. phòng nào đó. 

 

Lưu ý:  

Khi nhập loại phòng là cao cấp chẳng hạn, thì trong màn hình chi tiết phòng, combobox loại phòng 

sẽ chọn mặc định là cao cấp và hiển thị tất cả các phòng tương ứng với loại phòng đó. 

Tại màn hình Phòng, để thêm mới 1 phòng tương ứng, bạn nhấn vào biểu tượng ,  

- Nhập thông tin cần thiết của phòng như số phòng, loại phòng, số cửa sổ, tầng… (các mục có 

dấu * là bắt buộc nhập vào). 

- Sau đó nhấn vào biểu tượng , sẽ lưu thông tin phòng tương ứng. 

Khi nhấn vào nút “Tiện nghi” trên lưới, hiển thị thông tin các tiện nghi phòng tương ứng. 

 

Lưu ý:  

Khi nhập số phòng là 001 chẳng hạn, thì trong màn hình thiết lập tiện nghi phòng, sẽ hiển thị mặc 

định số phòng đã được nhập vào. 

- Chọn các tiện nghi cần có cho phòng tương ứng, và nhấn vào nút , lưu thông tin các 

tiện nghi đã được chọn và sau đó quay về màn hình phòng tương ứng. 
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Xóa các loại phòng 

Trong quá trình cài đặt, bạn muốn xóa bất kỳ phòng nào đã được nhập vào, bạn thực hiện các thao 

tác sau: 

1. Chọn dòng cần xóa. Sau đó nhấn vào biểu tượng  trên thanh công cụ,  

2. Hộp thoại sẽ hiện ra và hỏi bạn xác nhận có muốn xóa không? Nhấn vào nút “Đồng ý”, thông tin 

sẽ được xóa đi.  

Nếu nhấn vào nút “Không” sẽ kết thúc quá trình xóa và quay lại màn hình Loại phòng ban đầu. 

 

Khi nhấn vào biểu tượng  trên thanh công cụ, sẽ hiển thị lại tất cả những thông tin có trong hệ 

thống  
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Khi nhấn vào biểu tượng   trên thanh công cụ như hình dưới, sẽ hiển thị thông tin chi tiết 

phòng tương ứng với loại phòng đã được chọn từ màn hình loại 

phòng.  

Khi nhấn vào biểu tượng  Thoát trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình loại phòng lại và quay lại 

màn hình chính ban đầu. 

 

CÀI ĐẶT DANH SÁCH PHÒNG 

Nhập thêm danh sách phòng cho khách sạn  

Tại thanh Thiết lập hệ thống, chọn biểu tượng Danh sách phòng trên thanh công cụ, sẽ hiển 

thị màn hình Phòng tương ứng. 
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Để thêm mới 1 phòng vào danh sách, bạn thực hiện các bước sau  

1. Nhấn vào nút , sau đó nhập thông tin phòng cần được thêm vào (các mục có dấu * bắt buộc 

nhập vào) 

2. Sau đó nhấn vào biểu tượng   

3. Khi nhấn vào nút “Tiện ghi”, hiển thị màn hình tương ứng 

 

 

4. Nhấn vào nút   sẽ lưu thông tin mới nhập vào trong hệ thống,  

 



iViVu.com 

Trang 12 
 

VNITSolutions.com 

Xóa các phòng 

Thực hiện các thao tác tương tự như trong phần xóa loại phòng. 

Khi nhấn vào biểu tượng  trên thanh công cụ, sẽ hiển thị lại tất cả những thông tin có trong hệ 

thống. 

Khi nhấn vào biểu tượng  trên thanh công cụ, sẽ hiển thị thông tin tiện nghi phòng tương ứng 

với số phòng đã được chọn từ màn hình phòng. 

 

Chọn các tiện nghi tương ứng.  

Khi nhấn vào biểu tượng Chọn tất cả: Tất cả các mục sẽ được chọn 

Khi nhấn vào biểu tượng Bỏ chọn tất cả: Tất cả các mục sẽ không chọn nữa. 

Sau đó nhấn vào biểu tượng , lưu thông tin đã được chọn trong hộp thoại “Thiết lập tiện nghi 

phòng” vào hệ thống. 

CÀI ĐẶT DANH SÁCH GIỮ PHÒNG 

Nhập danh sách cho khách sạn  

Để thêm 1 danh sách giữ phòng vào hệ thống quản lý khách sạn, bạn thực hiện các thao tác sau: 

1. Trong phần Thiết lập hệ thống, chọn biểu tượng Danh sách giữ phòng  

2. Màn hình Danh sách giữ phòng được hiện thị tương ứng. 

Sau đó chọn biểu tượng , hiện thị màn hình Chi tiết giữ phòng tương ứng  
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Tại màn hình này, cho phép bạn nhập thông tin chi tiết về đại lý/ công ty, từ ngày, đến ngày, loại giá, 

số lượng….  

3. Nhấn vào nút  trên phần Đại lý/Công ty, hiện thị màn hình Tìm kiếm hồ sơ với loại hồ sơ 

được chọn mặc định là Tất cả. Sau đó chọn 1 đại lý/ công ty tương ứng 

4. Chọn giá trị  trong phần Từ ngày, Đến ngày (các mục tô màu vàng bắt buộc phải 

chọn giá trị) 

5. Sau đó nhấn vào nút  trong phần Loại giá, hiện thị màn hình Chọn giá, bạn chọn đơn giá có 

loại phòng tương ứng. 

6. Nhập số lượng phòng cần giữ vào.  

Lưu ý:  

Trường hợp nhập số lượng phòng lớn hơn tổng số phòng tương ứng loại phòng đã được chọn sẽ hiện 

thị thông báo “Số lượng phòng vượt quá số phòng của loại phòng này” 

 

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trong màn hình Chi tiết giữ phòng, nhấn vào nút Lưu, sẽ lưu 

thông tin mới nhập vào trong hệ thống khách sạn. 
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Khi chọn biểu tượng Tải lại, sẽ tải lại thông tin vừa mới nhập vào. 

Khi chọn biểu tượng Thoát trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình và quay lại màn hình Danh 

sách giữ phòng. 

. 

Lưu ý:  

Khi mở màn hình Danh sách giữ phòng, sẽ tự động chọn từ ngày mặc định là ngày hiện tại và dữ 

liệu được hiện thị trên lưới.  

Khi nhấp đúp chuột vào 1 Đại lý/công ty hay nhấn vào biểu tượng  trên thanh công cụ, 

hiện thị màn hình Chi tiết giữ phòng tương ứng với công ty đã được chọn 
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Xóa danh sách giữ phòng 

Trong quá trình cài đặt, muốn xóa 1 đại lý/công ty nào, bạn thực hiện các thao tác sau: 

1. Chọn dòng cần xóa. Sau đó nhấn vào biểu tượng Xóa trên thanh công cụ,  

2. Hộp thoại sẽ hiện ra và hỏi bạn xác nhận có muốn xóa không? Nhấn vào nút “Đồng ý”, thông tin 

sẽ được xóa đi.  

Nếu nhấn vào nút “Không” sẽ kết thúc quá trình xóa và quay lại màn hình chính ban đầu. 

Tìm kiếm danh sách giữ phòng. 

Khi nhập tên đại lý/ công ty nào đó, sau đó nhấn Enter, sẽ hiện thị danh sách các công ty theo điều 

kiện đã nhập. 

Khi chọn giá trị trong từ ngày (ví dụ ngày 27/02/2013 chẳng hạn), sau đó nhấn Enter, hiện thị danh 

sách giữ phòng nằm trong khoảng thời gian đã được chọn. 

Khi chọn giá trị trong khoảng thời gian từ ngày, đến ngày (ví dụ giá trị từ ngày là 26/02/2013, đến 

ngày 27/02/2013), sau đó nhấn Enter, hiện thị danh sách giữ phòng nằm trong khoảng thời gian đã 

chọn. 

 

Khi nhấn vào biểu tượng Tải lại, sẽ hiện thị toàn bộ thông tin trên lưới. 

Khi nhấn vào biểu tượng Thoát trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình lại và quay về màn hình 

chính ban đầu 
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CÀI ĐẶT TIỆN NGHI PHÒNG 

Nhập tiện ích của phòng 

Để thêm 1 tiện nghi phòng vào trong hệ thống khách sạn, bạn thực hiện các bước sau: 

1. Trong phần Thiết lập hệ thống, chọn biểu tượng  Tiện nghi phòng 

2. Màn hình Tiện nghi phòng được hiển thị.  

Sau đó chọn biểu tượng , nhập các mục thông tin cần thiết trên lưới (các mục có dấu * bắt buộc 

phải nhập vào) 

 

 

Lưu ý:  

Khi chọn cột “Được hiển thị” có nghĩa là chọn tiện nghi phòng ở màn hình khác thì các tiện nghi 

được chọn sẽ hiển thị.  

Sau đó chọn biểu tượng Lưu, sẽ lưu thông tin vào hệ thống. 

 

Xóa tiện nghi phòng (tương tự như xóa danh sách người dùng) 

Trong quá trình cài đặt, bạn muốn xóa bất kỳ tiện nghi phòng nào đó, bạn thực hiện các thao tác sau: 

3. Chọn dòng cần xóa. Sau đó nhấn vào biểu tượng Xóa trên thanh công cụ,  

4. Hộp thoại sẽ hiện ra và hỏi bạn xác nhận có muốn xóa không? Nhấn vào nút “Đồng ý”, thông tin 

sẽ được xóa đi.  

Nếu nhấn vào nút “Không” sẽ kết thúc quá trình xóa và quay lại màn hình chính ban đầu. 

 

Khi chọn biểu tượng Thoát trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình và quay lại màn hình chính ban 

đầu. 

Khi chọn biểu tượng Tải lại, sẽ tải lại những thông tin có trong hệ thống khách sạn 
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QUẢN LÝ GIÁ 

Ở phần này bạn sẽ biết cách để cài đặt giá phòng, giá thêm người và các dịch vụ kèm theo cho 

khách sạn của bạn. 

 

Sau khi nhập các phòng, bước tiếp theo là thiết lập giá của từng loại phòng khác nhau.  

Cài đặt giá phòng, giá thêm người và các dịch vụ kèm theo  

Cài đặt giá phòng 

Để nhập giá phòng tương ứng với các loại phòng trong khách sạn, bạn thực hiện các bước sau: 

1. Trên thanh Thiết lập hệ thống chọn biểu tượng , màn hình Thiết lập giá phòng được 

hiển thị  

Chương  

3 
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2. Nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn giá trị trong đơn giá, loại phòng, và nhập ngày bắt đầu, 

ngày kết thúc, thứ hai, thứ ba…( các mục có dấu * bắt buộc nhập giá trị vào)  

Khi nhập giá từ thứ hai chủ nhật thì cột trung bình sẽ tự động hiển thị số tiền tương ứng.  

Khi chọn đơn giá từ combobox Đơn giá trong lưới, sẽ tự động hiện thị mã tương ứng với đơn giá 

đã được chọn. 

3. Sau đó nhấn vào biểu tượng , thông tin mới nhập được lưu vào hệ thống. 

Khi nhấn vào nút “Giá thêm người” trên lưới, sẽ hiển thị màn hình “Giá thêm người”.  

Tại màn hình này, bạn có thể nhập số người lớn, trẻ em và các giá tương ứng 
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Nhập giá tiền, số người lớn và trẻ em (các mục tô màu vàng bắt buộc phải nhập vào). 

Sau đó nhấn vào biểu tượng , thông tin mới nhập sẽ được lưu vào hệ thống và trở về màn hình 

Thiết lập giá phòng ban đầu. 

Trường hợp nhập thông tin xong mà nhấn vào biểu tượng , hiển thị hộp thoại xác nhận có muốn 

lưu lại hay không ? 
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 Có 3 chế độ để chọn lựa: 

- Khi nhấn vào nút “Đồng ý”: thông tin mới nhập được lưu vào và trở về màn hình “Thiết lập 

giá phòng” 

- Khi nhấn vào nút “Không” : thông tin nhập vào sẽ không được lưu và quay lại màn hình 

“Thiết lập giá phòng” ban đầu 

- Khi nhấn vào nút “Quay lại” : quay lại màn hình “Giá thêm người 

4. Khi nhấn vào nút “Dịch vụ kèm theo”, hiển thị màn hình “Dịch vụ kèm theo” tương ứng. 

 

 

Lưu ý: Khi chọn 1 dòng (ví dụ như dòng có đơn giá là giá online) thì khi nhấn vào nút “Dịch vụ kèm 
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theo”, đơn giá sẽ mặc định là giá trị giá online đó. 

 

Chọn vào các dịch vụ kèm theo tương ứng.  

Khi nhấn vào biểu tượng Chọn tất cả: Tất cả các mục sẽ được chọn 

Khi nhấn vào biểu tượng Bỏ chọn tất cả: Tất cả các mục sẽ không chọn nữa. 

Sau đó nhấn vào biểu tượng , lưu thông tin đã được chọn trong màn hình “Dịch vụ kèm theo” 

vào hệ thống.và trở lại màn hình thiết lập giá phòng tương ứng. 

 

Lưu ý: Khi thêm 1 đơn giá mới có giá trùng với đơn giá, loại phòng, ngày bắt đầu đang có sẽ hiển thị 

thông báo “Đơn giá này đã được thiết lập cho khoảng thời gian bạn nhập. Xin vui lòng xem lại thời 

gian áp dụng đơn giá” và được tô màu đỏ 

 

Xóa thiết lập giá phòng (tương tự như xóa các phòng tương ứng) 

Trong quá trình cài đặt, bạn muốn xóa bất kỳ giá phòng nào đó, bạn thực hiện các thao tác sau: 

1. Chọn dòng cần xóa. Sau đó nhấn vào biểu tượng xóa trên thanh công cụ,  

2. Hộp thoại sẽ hiện ra và hỏi bạn xác nhận có muốn xóa không? Nhấn vào nút “Đồng ý”, thông tin 

sẽ được xóa đi.  

Nếu nhấn vào nút “Không” sẽ kết thúc quá trình xóa và quay lại màn hình chính ban đầu. 

 

Cài đặt sao chép đơn giá 

Khi bạn muốn sao chép một đơn giá nào đó, bạn thực hiện các thao tác sau: 

1. Chọn dòng muốn sao chép. 
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2. Nhấn vào biểu tượng  trên thanh công cụ 

3. Màn hình “Sao chép đơn giá” được hiện ra, chọn giá trị trong loại phòng (ví dụ như cao cấp) , 

nhập mức chênh lệch vào (chẳng hạn như 10 %), sau đó chọn dòng cần sao chép 

 

 

4. Nhấn nút  trên màn hình sao chép đơn giá.  

5. Sau đó sẽ quay về màn hình Thiết lập giá phòng với mức giá đã được tăng lên 10 % cho mỗi 

ngày tương ứng. 

 

Khi chọn : hiển thị thông tin thêm những đơn giá đã hết hạn sử 

dụng. 
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Cài đặt giá theo giờ 

 

Trong màn hình thiết lập bảng giá có 1 cột ở gần cuối bảng giá tên là ”Giá theo giờ”, nếu cột này 

được chọn, giá đang thiết lập được hiểu là giá theo giờ, khi đó, số tiền nhập cho từng ngày trong tuần 

sẽ là đơn giá theo giờ. 

Nếu muốn thay đổi giá theo từng giờ khác nhau trong ngày, click vào nút trong cột “Thiết lập giá 

theo giờ” tương ứng với giá đang thiết lập. Màn hình sau hiện ra: 

 

Theo ví dụ như trong các hình trên, giá cơ bản 1 giờ của thứ hai là 50.000 VNĐ.  

Trong màn hình thiết lập giá theo giờ: 

+ từ 13h đến 18h, tiền cộng thêm là 10.000 VNĐ  đơn giá mỗi giờ sẽ là 50.000 + 10.000 = 60.000 VNĐ. 

+ từ 18h dến 23h, tiền cộng thêm là 15.000 VNĐ  đơn giá mỗi giờ sẽ là 50.000 + 15.000 = 65.000 VNĐ. 

+ ngoài các khoảng thời gian được thiết lập trong màn hình này thì đơn giá từng giờ là 50.000 VNĐ. 

Nếu có một đơn đặt phòng từ 16h đến 20h thì giá tiền phòng sẽ được tính như sau: 

16h 18h: 2 x (50.000 + 10.000) = 120.000 VNĐ. 

18h 20h: 2 x (50.000 + 15.000) = 140.000 VNĐ. 

 Tổng tiền phòng là 120.000 + 140.000 = 260.000 VNĐ 

Chọn giá 

theo giờ 

Thiết lập giá chênh 

lệch theo từng giờ 

Nếu chọn giá theo giờ thì số tiền 

từng ngày sẽ là đơn giá của 1 giờ 
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CÀI ĐẶT NGUỒN KHÁCH HÀNG 

Ở phần này, bạn sẽ được hướng dẫn cách cài đặt màn hình tìm kiếm hồ sơ, danh sách các khách 

đến, khách đi cho khách sạn của mình 

Nhập nguồn khách hàng 

Để thêm các nguồn khách hàng khác nhau vào hệ thống PMS, vui lòng thực hiện theo những bước 

sau: 

1. Ở mục Trang chính, chọn biểu tượng Tỉm kiếm hồ sơ. Màn hình Tìm kiếm hồ sơ dưới sẽ 

hiện ra 

 

Trong màn hình Tìm kiếm hồ sơ sẽ tự động chọn mặc định Loại hồ sơ mặc định là Tất cả. 

2. Sau đó chọn biểu tượng , sẽ hiển thị màn hình Chi tiết hồ sơ.  

Chương  

4 
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Trong màn hình này, có các mục thông tin liên lạc, thông tin khác, lịch sử đặt phòng 

- Mục thông tin liên lạc: Bạn chọn 1 trong các loại hồ sơ như: cá nhân, công ty, đại lý du lịch, 

nhóm. Sau đó nhập tên và các thông tin cần thiết (các mục tô màu vàng bắt buộc nhập vào) 

- Mục thông tin khác: Bạn chọn 1 trong các nguồn khách như trực tiếp, online website, đại lý 

du lịch.Sau đó chọn công ty, đại lý du lịch, nhóm và nhập các thông tin cần thiết vào. 

- Mục lịch sử đặt phòng: tự động hiển thị trên lưới khi hồ sơ khách đã đặt phòng  

Trường hợp khách chưa đặt phòng, mục lịch sử đặt phòng sẽ không có dữ liệu. 

 

 

 

3. Sau đó nhấn vào biểu tượng , sẽ lưu thông tin chi tiết hồ sơ và trở về màn hình tìm kiếm hồ 

sơ. 
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Xóa hồ sơ trong khách sạn  

Thực hiện các thao tác tương tự như trong xóa loại phòng 

Khi nhấn vào biểu tượng Xem chi tiết hay nhấn đúp chuột trên 1 dòng nào đó, hiển thị màn 

hình Chi tiết hồ sơ với các thông tin tương ứng. 

 

Khi nhấn vào biểu tượng   trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình Tìm kiếm hồ sơ lại và quay lại 
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màn hình chính ban đầu. 

Khi nhấn vào biểu tượng , hiển thị thông tin các hồ sơ có trong hệ thống khách sạn của bạn. 

 

Tìm kiếm hồ sơ của khách 

Để tìm kiếm nhanh thông tin hồ sơ, bạn thực hiện một trong các mục sau: 

1. Nhập tên của hồ sơ đó (ví dụ như ‘nguyễn văn A’  chỉ cần nhập vào ‘nguyễn’) vào, Sau đó 

nhấn Enter hay nút “Tải lại”  hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng 

2. Nhập CMND vào, nhấn Enter hay nút “Tải lại”  hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng. 

3. Nhập email vào, nhấn Enter hay nút “Tải lại”  hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng 

4. Nhập số di động vào, nhấn Enter hay nút “Tải lại”  hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng. 

5. Chọn loại hồ sơ phù hợp, nhấn Enter hay nút “Tải lại”  hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng. 

 

CÀI ĐẶT NGUỒN KHÁCH 

Thêm nguồn khách 

Để thêm 1 nguồn khách vào trong hệ thống, bạn thực hiện các bước sau: 

1. Tại phần Trang chính, chọn biểu tượng Nguồn khách 

2. Màn hình Nguồn khách được hiển thị, nhấn vào nút , nhập các thông tin cần thiết (các mục 

có dấu * bắt buộc nhập vào). Khi chọn vào cột được hiển thị, có nghĩa là ở màn hình nào có chọn 

nguồn khách thì nguồn khách đó sẽ được hiển thị . 

 

3. Sau đó nhấn vào biểu tượng , lưu thông tin mới nhập vào hệ thống. 
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Lưu ý:  

Trường hợp thêm mới 1 dòng trùng với dòng đã có trong hệ thống, hiển thị thông báo lỗi và dòng 

trùng nhau sẽ tô màu đỏ. 

 

Xóa 1 nguồn khách nào đó  

Trong quá trình cài đặt, bạn muốn xóa bất kỳ nguồn khách nào đã nhập vào, bạn thực hiện các thao 

tác sau: 

1. Chọn dòng cần xóa. Sau đó nhấn vào biểu tượng Xóa trên thanh công cụ,  

2. Hộp thoại sẽ hiện ra và hỏi bạn xác nhận có muốn xóa không? Nhấn vào nút “Đồng ý”, thông tin 

sẽ được xóa đi.  

Nếu nhấn vào nút “Không” sẽ kết thúc quá trình xóa và quay lại màn hình chính ban đầu. 

Khi chọn biểu tượng Thoát trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình nguồn khách lại và quay về 

màn hình ban đầu. 

Nút tải lại (tương tự như màn hình danh sách người dùng). 

Khi chọn biểu tượng Tải lại trên thanh công cụ, sẽ hiển thị thông tin nguồn khách có trong hệ 

thống.  
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QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG 

Ở phần này bạn sẽ biết cách để cài đặt nhóm người dùng, danh sách người dùng, ca làm việc cho 

khách sạn của bạn. 

CÀI ĐẶT NHÓM NGƯỜI DÙNG 

Thêm nhóm người dùng 

Để thêm 1 nhóm người dùng mới vào hệ thống PMS, bạn thực hiện các thao tác sau: 

1. Tại thanh Thiết lập hệ thống, chọn biểu tượng Nhóm người dùng trên thanh công cụ,  

 

2. Màn hình Nhóm người dùng được hiện ra, Sau đó chọn biểu tượng  . Nhập các thông tin cần 

thiết trên lưới ( các mục có dấu * bắt buộc nhập vào ). 

Chương  
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3. Sau đó nhấn vào biểu tượng , lưu thông tin dòng mới được thêm vào. 

Khi nhấn vào nút Chi tiết, hiển thị màn hình Danh sách người dùng với tên nhóm đã được chọn từ 

màn hình nhóm người dùng. 

 

Lưu ý: Trong màn hình Nhóm người dùng. Theo mặc định của phần mềm PMS thì nhóm người 

dùng gồm có quản trị hệ thống, phòng kinh doanh, phòng kế toán, nhân viên lễ tân và được tô màu 

xám. Bạn không thể xóa tên người dùng này được vì nó liên quan đến việc đặt phòng tại khách sạn 

khi phần mềm PMS kết nối với máy chủ.  

 

Xóa nhóm người dùng (tương tự như xóa các loại phòng) 

Trong quá trình cài đặt, bạn muốn xóa bất kỳ nhóm người dùng nhập vào (trừ các nhóm mặc định 

của hệ thống), bạn thực hiện các thao tác sau: 

1. Chọn dòng cần xóa. Sau đó nhấn vào biểu tượng xóa trên thanh công cụ,  

2. Hộp thoại sẽ hiện ra và hỏi bạn xác nhận có muốn xóa không? Nhấn vào nút “Đồng  ý”, thông 

tin sẽ được xóa đi.  

Nếu nhấn vào nút “Không” sẽ kết thúc quá trình xóa và quay lại màn hình chính ban đầu. 

Khi chọn biểu tượng  Thoát trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình nhóm người dùng lại và quay 

lại màn hình chính ban đầu. 

Khi chọn biểu tượng Tải lại trên thanh công cụ, sẽ hiển thị tất cả các nhóm người dùng có trong 

hệ thống. 

 

CÀI ĐẶT DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG 

Hiển thị danh sách nhóm người dùng tương ứng 

Thêm nhóm người dùng 

Để thêm 1 người dùng, bạn thực hiện các bước sau: 

1. Tại thanh Thiết lập hệ thống, chọn biểu tượng Danh sách người dùng trên thanh công cụ 
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2. Màn hình Danh sách người dùng được hiển thị.  

Nếu bạn muốn thêm người dùng mới, chọn vào biểu tượng , nhập các thông tin cần thiết trên 

lưới (các mục có dấu * bắt buộc nhập vào). Cột lần đăng nhập cuối không nhập vào mà khi người 

dủng đăng nhập sẽ tự động lưu thời điểm đó vào. 

3. Sau đó chọn biểu tượng , sẽ lưu thông tin mới thêm vào hệ thống. 

 

Lưu ý: Trường hợp thêm mới 1 dòng trùng với dòng đã có trong hệ thống, hiển thị thông báo lỗi và 

dòng trùng nhau sẽ tô màu đỏ. 
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Xóa danh sách người dùng 

Trong quá trình cài đặt, bạn muốn xóa bất kỳ người dùng nhập vào, bạn thực hiện các thao tác sau: 

1. Chọn dòng cần xóa. Sau đó nhấn vào biểu tượng Xóa trên thanh công cụ,  

2. Hộp thoại sẽ hiện ra và hỏi bạn xác nhận có muốn xóa không? Nhấn vào nút “Đồng ý”, thông tin 

sẽ được xóa đi.  

Nếu nhấn vào nút “Không” sẽ kết thúc quá trình xóa và quay lại màn hình chính ban đầu. 

 

Khi chọn biểu tượng Thoát trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình danh sách người dùng lại và 

quay lại màn hình chính ban đầu. 

Khi chọn biểu tượng Tải lại trên thanh công cụ, sẽ hiển thị danh sách các nhóm người dủng có 

trong hệ thống.  

 

 

 

 

CÀI ĐẶT CA LÀM VIỆC 

Thêm 1 ca làm việc 

Để thêm 1 ca làm việc vào trong hệ thống khách sạn, bạn thực hiện các bước sau: 

1. Trong phần Thiết lập hệ thống, chọn biểu tượng Ca làm việc 

2. Màn hình Ca làm việc được hiển thị. Sau đó chọn biểu tượng , nhập các mục thông tin cần 

thiết trên lưới (các mục có dấu * bắt buộc phải nhập vào) 

 

Lưu ý: Khi thêm mới nhiều ca làm việc vào thì giờ kết thúc của ca đầu phải nhỏ hơn giờ bắt đầu của 

ca sau 

3. Sau đó chọn biểu tượng , sẽ lưu thông tin vào hệ thống. 

 

Xóa 1 ca làm việc (tương tự như xóa danh sách người dùng) 

Trong quá trình cài đặt, bạn muốn xóa bất kỳ 1 ca làm việc nào đó, bạn thực hiện các thao tác sau: 

1. Chọn dòng cần xóa. Sau đó nhấn vào biểu tượng Xóa trên thanh công cụ,  

2. Hộp thoại sẽ hiện ra và hỏi bạn xác nhận có muốn xóa không? Nhấn vào nút “Đồng ý”, thông tin 

sẽ được xóa đi.  

Nếu nhấn vào nút “Không” sẽ kết thúc quá trình xóa và quay lại màn hình chính ban đầu. 

Khi chọn biểu tượng Thoát trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình và quay lại màn hình chính ban 

đầu. 

Khi chọn biểu tượng Tải lại, sẽ tải lại những thông tin có trong hệ thống khách sạn 
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QUẢN LÝ TRẠNG THÁI PHÒNG 

Ở phần này bạn sẽ biết cách để cài đặt trạng thái phòng, loại giường, thị trường cho khách sạn của 

bạn. 

 

CÀI ĐẶT TRẠNG THÁI PHÒNG 

Thêm trạng thái phòng 

Để thêm trạng thái phòng khác nhau vào hệ thống PMS, bạn thực hiện các thao tác sau: 

1. Trong phần “Thiết lập hệ thống”, chọn biểu tượng Trạng thái phòng. 

2. Màn hình “Trạng thái phòng” được hiển thị.  

Theo phần mềm PMS thì các trạng thái phòng gồm có: sẵn sàng, sửa chữa, dọn dẹp là mặc định. 

Bạn không thể xóa các trạng thái phòng này vì nó liên quan đến việc đặt phòng tại khách sạn khi 

phần mềm PMS kết nối với máy chủ.  

 

Chương  
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Muốn thêm mới 1 trạng thái phòng, bạn nhấn biểu tượng , nhập các thông tin cần thiết vào (các 

mục có dấu * bắt buộc nhập). 

Trong cột màu, khi chọn ￬ sẽ hiển thị bảng màu tương ứng, sau đó chọn màu tương ứng.  

3. Nhấn vào biểu tượng , sẽ lưu thông tin mới thêm vào trong hệ thống 

 

Lưu ý: Trường hợp thêm mới 1 dòng trùng với dòng đã có trong hệ thống, hiển thị thông báo lỗi “Đã 

tồn tại” và dòng trùng nhau sẽ tô màu đỏ. 

Xóa trạng thái phòng  (tương tự như xóa danh sách người dùng) 

Khi chọn biểu tượng Thoát trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình và quay trở về màn hình giao 

diện chính 

Khi chọn biểu tượng Tải lại, sẽ tải lại những thông tin có trong hệ thống khách sạn 

 

CÀI ĐẶT LOẠI GIƯỜNG 

Thêm loại giường 

Để thêm 1 loại giường khác nhau vào hệ thống PMS, bạn thực hiện các thao tác sau: 

1. Trong phần Thiết lập hệ thống, chọn biểu tượng  Loại giường 
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2. Màn hình Loại giường được hiển thị, nhấn vào nút , nhập các thông tin cần thiết (các mục có 

dấu * bắt buộc nhập vào). Khi chọn vào cột được hiển thị, có nghĩa là ở màn hình nào có chọn loại 

giường thì loại giường đó sẽ được hiển thị . 

3. Sau đó nhấn vào biểu tượng , lưu thông tin mới nhập vào hệ thống. 

 

 

Lưu ý:  

Trường hợp thêm mới 1 dòng trùng với dòng đã có trong hệ thống, hiển thị thông báo lỗi và dòng 

trùng nhau sẽ tô màu đỏ. 

 

Xóa loại giường (tương tự như xóa danh sách người dùng) 

Trong quá trình cài đặt, bạn muốn xóa bất kỳ loại giường nào đã nhập vào, bạn thực hiện các thao tác 

sau: 

1. Chọn dòng cần xóa. Sau đó nhấn vào biểu tượng Xóa trên thanh công cụ,  

2. Hộp thoại sẽ hiện ra và hỏi bạn xác nhận có muốn xóa không? Nhấn vào nút “Đồng ý”, thông tin 

sẽ được xóa đi.  

Nếu nhấn vào nút “Không” sẽ kết thúc quá trình xóa và quay lại màn hình chính ban đầu. 

Đóng loại giường (tương tự như đóng màn hình danh sách người dùng) 

Khi chọn biểu tượng Thoát trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình loại giường lại và quay về màn 

hình ban đầu. 
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Nút tải lại (tương tự như màn hình danh sách người dùng). 

Khi chọn biểu tượng Tải lại trên thanh công cụ, sẽ hiển thị thông tin loại giường có trong hệ 

thống.  

 

CÀI ĐẶT THỊ TRƯỜNG 

Thêm thị trường 

Để thêm 1 thị trường khác nhau vào hệ thống PMS, bạn thực hiện các thao tác sau:  

1. Trong phần “Thiết lập hệ thống”, chọn biểu tượng Thị trường 

 

2. Màn hình Thị trường được hiển thị . Theo phần mềm PMS thì thị trường có: trong nước và nước 

ngoài là mặc định. Bạn không thể xóa thị trường này vì nó liên quan đến việc đặt phòng tại khách 

sạn khi phần mềm PMS kết nối với máy chủ. 

 

Lưu ý:  

Trường hợp không thể kết nối với máy chủ sẽ hiển thị thông báo “Không thể kết nối với máy chủ 

được”.   

 Trường hợp thêm mới 1 dòng trùng với dòng đã có trong hệ thống, hiển thị thông báo lỗi và dòng 

trùng nhau sẽ tô màu đỏ. 

3. Sau đó nhấn vào , nhập các thông tin cần thiết (các mục có dấu * bắt buộc nhập vào). Khi 

chọn vào cột được hiển thị, có nghĩa là ở màn hình nào có chọn thị trường thì loại thị trường đó 

sẽ được hiển thị . 

4. Nhấn vào biểu tượng , thông tin được lưu vào hệ thống. 

 

Xóa thị trường  

Trong quá trình cài đặt, bạn muốn xóa bất kỳ thị trường nào đã nhập vào, bạn thực hiện các thao tác 
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sau: 

1. Chọn dòng cần xóa. Sau đó nhấn vào biểu tượng Xóa trên thanh công cụ,  

2. Hộp thoại sẽ hiện ra và hỏi bạn xác nhận có muốn xóa không? Nhấn vào nút “Đồng ý”, thông tin 

sẽ được xóa đi.  

Nếu nhấn vào nút “Không” sẽ kết thúc quá trình xóa và quay lại màn hình chính ban đầu. 

Khi chọn biểu tượng  trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình thị trường lại và quay về màn hình 

ban đầu. 

Khi chọn biểu tượng  trên thanh công cụ, sẽ tải lại những thông tin có trong hệ thống.  
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QUẢN LÝ CÁC YÊU CẦU SỬA CHỮA 

Ở phần này bạn sẽ biết cách để cài đặt các yêu cầu sửa chữa cho khách sạn của bạn. 

 

Thêm yêu cầu sửa chữa 

Để thêm một yêu cầu sửa chữa vào hệ thống, bạn thực hiện các thao tác sau 

1. Tại phần Trang chính, chọn biểu tượng Yêu cầu sửa chữa 

2. Màn hình Yêu cầu sửa chữa được hiển thị 

 

3. Sau đó nhấn vào biểu tượng , hiển thị hộp thoại Yêu cầu sửa chữa. Bạn nhập các thông tin 

cần thiết (các mục tô màu vàng bắt buộc phải nhập vào) 

Chương  
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Nhấn vào biểu tượng  sẽ lưu thông tin và quay về màn hình Danh sách yêu cầu sửa chữa. 

Khi nhấp đúp chuột trên 1 dòng hay nhấn vào biểu tượng , hiển thị màn hình Yêu cầu sữa 

chữa tương ứng, tại đây bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu. 

 

Thông báo hoàn thành yều cầu sửa chữa 

Khi nhấn vào nút Hoàn thành, sẽ hiển thị hộp thoại hỏi ”Bạn có chắc đánh dấu hoàn thành yêu 

cầu này không?” 
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Nhấn vào “Đồng ý”, xem như quá trình sửa chữa đã hoàn tất xong. Bạn không được chỉnh sửa lại 

thông tin nữa.  

Nhấn vào “Không” sẽ quay lại màn hình yêu cầu sửa chữa. 

Khi nhấn vào biểu tượng , sẽ đóng màn hình này lại và trở về màn hình chính ban đầu. 

Khi chọn vào mục , sẽ hiển thị toàn bộ những yêu cầu đã và 

chưa hoàn thành.  

 

Lưu ý:  

Trường hợp yêu cầu đã hoàn thành, thì khi nhấp đúp vào dòng đó sẽ hiện thông báo “Yêu cầu này đã 

hoàn thành.” và được tô màu xám, không cho chỉnh sửa lại thông tin nữa.   

Khi nhấn vào biểu tượng , sẽ hiển thị những thông tin có trong hệ thống.  

Khi nhập ngày bắt đầu vào, sau đó nhấn Enter, sẽ hiện thị danh sách các yêu cầu có ngày nhập tương 

ứng. 

Khi nhập ngày kết thúc vào, sau đó nhấn Enter, sẽ hiện thị danh sách các yêu cầu có ngày nhập tương 

ứng 
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PHÂN QUYỀN 

Ở phần này sẽ phân quyền cho người sử dụng chương trình. 

 

THIẾT LẬP PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG 

Đăng nhập chương trình bằng tên và mật khẩu của admin, thêm nhóm người dùng và thêm người 

dùng của nhóm một nhóm người dùng nào đó, sau đó phân quyền cho nhóm người dùng 

Menu → Thiết lập hệ thống → Thiết lập quyền sử dụng 

 

Trên màn hình Thiết lập quyền sử dụng, có các nút: 

  Tải lại:  Làm mới dữ liệu 

  Lưu:  Lưu lại thông tin sau khi phân quyền 

  Thoát:  Đóng form lại 

Khi muốn phân quyền cho nhóm người dùng nào, chọn nhóm người dung đó rồi phân quyền. 

 

Chương  

8 



iViVu.com 

Trang 42 
 

VNITSolutions.com 

 

Quyền thao tác trên form chia làm 4 quyền: Xem, Thêm, Xóa, Sửa 

Muốn phân quyền cho người dùng những quyền sử dụng form nào, thì check vào quyền ở những 

form đó. Ngược lại, không muốn phân quyền thì bỏ check 

 

 

Check vào đây để cấp quyền sử 

dụng cho user 
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Nếu muốn cho phép người dùng có quyền 

nào đó (vd: xem hoặc sửa…) trên tất cả các 

form, thì check vào check này 
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SƠ ĐỒ PHÒNG 

Ở phần này cho phép xem trạng thái của tất cả các phòng trong ngày đang chọn. 

 

Menu → Trang chính → Sơ đồ phòng 

 

Khi xem Sơ đồ phòng, có thể xem bằng nhiều cách khác nhau: 

- Xem chi tiết 

- Xem tổng quan 

- Xem theo ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương  
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1. Xem chi tiết 

Khi muốn xem trạng thái phòng của ngày nào đó, ta chọn ngày cần xem 

 

 

2. Xem tổng quan 

 

 

 

Chọn ngày 

Khi muốn số phòng hiển thị theo 

chiều ngang bao nhiêu, thì nhập ở đây 
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3. Xem theo ngày 

Để xem sơ đồ phòng theo ngày, ta chọn ngày và chọn số ngày hiển thị, nếu chỉ muốn hiển thị phòng 

trống, thì ta check vào ô chỉ hiện phòng trống 

VD: ta chọn ngày 26/12/2012 và số ngày hiển thị 6 ngày, thì trên màn hình sơ đồ phòng, sẽ hiển thị 

trạng thái của từng phòng theo từng ngày từ 26/12/2012 ~31/12/2012 

 

 

 

Màn hình sơ đồ phòng gồm 3 phần:  

Khi muốn chỉ hiển thị phòng 

trống thôi, thì check vào ô này 
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Phần 1: hiển thị loại phòng và số phòng trống, tổng của loại phòng đó (trong ngày đang chọn) 

Loại phòng được hiển thị dạng cây thư mục, khi chọn loại phòng, thì bên phải màn hình (phần 2) sẽ 

hiển thị trạng thái của tất cả các phòng của loại phòng đó. Nếu chọn thư mục cha (vd: Long Hải 

Hotel), thì bên phải màn hình sẽ hiển thị tất cả các phòng của Hotel 

 

 

Phần 2: Phần chính sơ đồ phòng gồm các chức năng: 

- Hiển thị danh sách tất các phòng, hiển thị trạng thái phòng và đơn đặt phòng ngày đang chọn 

Phần 1 Phần 2 

Phần 3 

Loại phòng 

Số phòng trống 

Hiển thị tất cả các phòng của 

loại phòng đang được chọn 

 

Tổng phòng trống 
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- Cho phép tìm kiếm đơn đặt phòng theo tên 

- Cho phép tạo đơn đặt phòng, Xem chi tiết đơn đặt phòng 

- Copy đơn đặt phòng 

- Yêu cầu sửa chữa, dọn dẹp phòng  

- Chuyển trạng thái đơn đặt phòng (nhận phòng, trả phòng) 

- Chuyển phòng 

 

Hiển thị trạng thái phòng: Bên form trạng thái đặt phòng được thiết lập như thế nào, thì bên sơ đồ 

phòng trạng thái của phòng đó sẽ được hiển thị như đã thiết lập 

 

 

(tham khảo thiết lập bên form Trạng thái đặt phòng) 

 

Tìm kiếm đơn đặt phòng 

Khi muốn tìm kiếm 1 đơn đặt phòng nào đó, thì nhập tên người đặt vào trong ô tìm kiếm, và nhấn 

Enter, sẽ hiện thị thông tin tìm kiếm tương ứng.  

Đã xác nhận Tạm giữ Đã nhận phòng Đã trả phòng Không đến 
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Tạo đơn đặt phòng 

Khi muốn tạo đơn đặt phòng cho phòng nào, thì chọn phòng đó và click chuột phải, chọn Tạo đơn 

đặt phòng hoặc double click vào phòng nào đó để mở form tạo đơn đặt phòng 

 

Lưu ý: Nếu phòng đó chưa có đơn đặt phòng, thì khi double click vào sẽ 1 đơn đặt phòng mới, nếu 

phòng đó đã có đơn đặt phòng rồi thì khi double click vào sẽ cho phép xem chi tiết của đơn đặt 

phòng  

 

 
 

Xem chi tiết đơn đặt phòng 

Để xem chi tiết đơn đặt phòng, có thể double click vào phòng để mở form đặt phòng rồi xem chi tiết 

Hoặc là chọn phòng rồi click chuột phải và chọn Xem chi tiết đặt phòng 
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Copy đơn đặt phòng 

Để copy 1 đơn đặt phòng, chọn đơn đặt phòng đã có sẵn rồi sau đó click chuột phải chọn Sau chép 

đơn đặt phòng, trên form đặt phòng điều chỉnh lại thông tin để tạo 1 đơn đặt phòng mới 

 

 

 

Yêu cầu sửa chữa, dọn dẹp phòng 

Khi muốn yêu cầu sửa chữa, dọn dep phòng nào đó, chọn phòng cần sửa chữa dọn dẹp, click chuột 

phải chọn Yêu cầu sửa chữa hoặc Yêu cầu dọn phòng 

 

 

 

Lưu ý: Ngoài việc click chuột phải vào phòng trên form sơ đồ phòng để tạo yêu cầu sửa chữa, có thể 

tạo yêu cầu sửa chữa bằng cách vào Trang chính → Yêu cầu sữa chữa 
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Chuyển trạng thái đơn đặt phòng 

Sau khi tạo đơn đặt phòng (trạng thái tạm giữ, xác nhận…), sau khi khách hàng đến nhận phòng, thì 

bắt đầu chuyển trạng thái cho phòng đó bằng cách Click chuột phải vào đơn đặt phòng đó và chọn 

Nhận phòng 

 

 

 

Khách hàng đến nhận phòng ở, sau đó nếu trả phòng thì ta đổi trạng thái cho phòng đó bằng cách 

click chuột phải phòng đó và chọn Trả phòng 
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Lưu ý: ngoài click chuột phải từ form Sơ đồ phòng để thay đổi trạng thái Nhận phòng, Trả phòng, ta 

có thể mở form Xem chi tiết đặt phòng và đổi trạng thái 

 

 

 

Chuyển phòng 

Sau khi khách hàng đến nhận phòng ở, nếu khách hàng muốn thay đổi phòng, ta click chuột phải đơn 

đặt hàng đó, rồi chọn Chuyển phòng (vd: chọn phòng muốn chuyển 003) 

 

Chọn và thay đổi trạng thái đặt phòng  
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Trên màn hình chuyển phòng, ta double click vào phòng sẽ chuyển qua là hoàn thành chuyển phòng 

(vd: chọn phòng 006 chuyển tới) 

 

 

Lưu ý: sau khi chuyển phòng, trên chi tiết đơn đặt phòng sẽ hiển thị phòng khách hàng đang ở được 

chuyển từ phòng nào sang 
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Phần 3: Thông tin đơn đặt phòng 

 

Khách hàng đang ở phòng số 006 

Được chuyển từ phòng 003 

Khi chọn đơn đặt phòng của 1 phòng nào đó, thì 

thông tin của đơn đặt phòng đó sẽ được hiển thị 

vd: đang hiển thị đơn đặt phòng 10000 của phòng 001 
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TẠO ĐƠN ĐẶT PHÒNG, TÌM KIẾM ĐƠN ĐẶT PHÒNG 

Ở phần này giới thiệu nhứng phần liên quan đến đơn đặt phòng: tạo đơn đặt phòng, tìm kiếm đơn 

đặt phòng 

 

THIẾT LẬP ĐƠN ĐẶT PHÒNG 

Menu → Trang chính → Đặt phòng 

 

Hoặc trên form Sơ đồ phòng: 

- Click chuột phải lên phòng và chọn Tạo đơn đặt phòng 

- Double click vào phòng để tạo đơn đặt phòng 

 

Chương  

10 
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Màn hình thiết lập đơn đặt phòng 

 

 

Trên màn Thiết lập đơn đặt phòng, có các nút: 

Tải lại: Làm mới dữ liệu, mặc định ẩn nút này khi mới tạo đơn đặt phòng và hiện sau khi 

lưu 
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Lưu: Lưu mới đơn đặt phòng hoặc lưu khi có thay đổi, chỉnh sửa trên form 

Thanh toán: mở form Thanh toán, nhập số tiền thanh toán cho đơn đặt phòng đang 

thao tác, mặc định ẩn nút này khi mới tạo đơn đặt phòng và hiện sau khi lưu đơn đặt phòng 

Thoát: Đóng form lại 

Nhập thông tin Đơn đặt phòng 

 

1. Thông tin người đặt phòng : bao gồm các thông tin: Tên, danh xưng, email, điện thoại, di 

động, quốc gia, nguồn, thị trường, công ty, đại lý du lịch 

Tên: Nhập tên khách hàng đã có sẵn hoặc click vào nút    để mở form Tìm kiếm hồ sơ, 

tìm và chọn tên khách hàng đã có sẵn bằng cách double click vào dòng đang chọn, nếu khách 

hàng đó chưa có, trên form Tìm kiếm hồ sơ, cho phép thêm mới vào 

Công ty, Đại lý du lịch:  click vào nút    để mở form Tìm kiếm hồ sơ, cho phép tìm và 

chọn tên Công ty, đại lý du lịch đã có sẵn bằng cách double click vào dòng đang chọn, Nếu Công 

ty và Đại lý du lịch chưa có trên form Tìm kiếm hồ sơ, cho phép thêm mới vào 

 

2. Thông tin đặt phòng: ngày đến, giờ đến, ngày đi, giờ đi, người lớn (số người lớn), trẻ em (số 

trẻ em), Loại phòng, Phòng, thêm giường (người lớn, trẻ em), mã đơn giá, đơn giá (đơn giá của 

phòng đã có thuế),Tiền phòng, trạng thái, ghi chú 

Ngày đến:  Chọn ngày, giờ khách đến ở 

  Mặc định khi mới mở form, ngày đến là ngày hiện tại 

Số đêm:  Sau khi đã chọn ngày đến, nếu nhập số đêm, ngày đi tự động tính và thay đổi theo 

  Mặc định số đêm khi mới mở form là 1 

Ngày đi:  Chọn ngày, giờ khách đi, ngược lại sau khi chọn ngày đi, thì số đêm sẽ thay đổi 

theo (số đêm được tính từ ngày đến → ngày đi) 

Khi chọn ngày đến, giờ đến, ngày đi, giờ đi trùng với ngày đến, giờ đến, ngày đi, giờ đi của 1đơn 

đặt phòng khác, sẽ hiện thông báo “phòng…đã có đơn đặt phòng trong thời gian bạn chọn” 

Khi thay đổi số đêm khách ở, tiền phòng sẽ tự động tính và thay đổi theo số đêm 

 

Lưu ý: 

Mỗi Mã đơn giá tương ứng với Số đêm tối thiểu, sau khi nhập Mã đơn giá, nếu Số đêm nhỏ hơn 

Số đêm tối thiểu, thì ô nhập số đêm được tô màu đỏ 
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Người lớn: nhập số người lớn 

Trẻ em: nhập số trẻ em 

Lưu ý: 

Mỗi Mã đơn giá tương ứng với Số người lớn và trẻ em cho phép, sau khi nhập Mã đơn giá, nếu 

người lớn và trẻ em vượt quá số người lớn và trẻ em đã nhập bên form Thiết lập giá phòng, thì ô 

nhập số Người lớn và trẻ em sẽ được tô màu đỏ 

 

Ví dụ: Mã đơn giá 

001 với số đêm tối 

thiểu là 3 đêm 

Ví dụ: trên form đặt phòng, nhập mã đơn 

giá 001 (số đêm tối thiểu 3 đêm) 

Số đêm: đang nhập 1  

→ ô số đêm được tô màu đỏ 

 

Ví dụ: Mã đơn giá 001 với 

người lớn 2, số trẻ em 1 
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Loại phòng: chọn loại phòng khách muốn đặt 

II.  

Phòng: click vào nút    để chọn phòng  

Trạng thái: chọn trạng thái đơn đặt phòng, sau khi lưu có thể cập nhật trạng thái của đơn đặt 

phòng (tạm giữ/ đã xác nhận → nhận phòng → trả phòng hoặc tạm giữ/ đã xác nhận → Không 

đến / hủy bỏ) 

III.  

Mã đơn giá: nhập mã đơn giá vào, hoặc click vào nút  để chọn mã đơn giá 

Đơn giá: Sau khi nhập Mã đơn giá, ở mục đơn giá sẽ hiển thị đơn giá phòng (đã có thuế) 

Đơn giá phòng sẽ được tính dựa vào ngày đến ngày đi, Thiết lập giá phòng, xem ngày đến ngày 

đi tương ứng thứ mấy (thứ 2, thứ 3…) và thuộc khoảng “ngày bắt đầu ~ ngày kết thúc”nào bên 

Thiết lập giá phòng rồi lấy giá tương ứng 

Lưu ý: trường hợp số đêm lớn hơn 1, đơn giá mỗi đêm có thể khác nhau, Đơn giá được hiển thị 

form đặt phòng là đơn giá của đêm đầu tiên 

Ví dụ: trên form đặt phòng, mã đơn giá 

001 cho phép số người lớn 2, số trẻ em 1 

Người lớn: 2 

Trẻ em: 2 

Số trẻ em vượt 1  

→ ô người lớn và trẻ em được tô màu đỏ 



iViVu.com 

Trang 60 
 

VNITSolutions.com 

 

 

Nếu bên Thiết lập giá phòng đã check vào ô “bao gồm thuế”, thì đơn giá này đã có thuế rồi 

Nếu chưa bao gồm thuế, thì đơn giá sẽ được tính lại tiền thuế, để hiển thị Đơn giá đã bao gồm 

thuế 

 

 

 

 

 

 

Xem ngày đến ~ ngày đi là thứ mấy  và 

nằm trong khoảng “ngày bắt đầu~ngày kết 

thúc” nào, để lấy đơn giá tương ứng 

 

VD: khách ở 3 đêm: 

09/01/2013: đơn giá sau thuế 100,000 

10/01/2013: đơn giá sau thuế 120,000 

11/01/2013: đơn giá sau thuế 150,000 

→ Đơn giá hiển thị 100,000 
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Đơn giá chưa bao gồm thuế: 

Số tiền thuế = thuế VAT (%)*Đơn giá 

Đơn giá sau thuế = đơn giá phòng + số tiền thuế 

Đơn giá đã bao gồm thuế: 

Số tiền thuế = thuế VAT (%)*Đơn giá/(1+thuế VAT (%) ) 

Đơn giá trước thuế =Đơn giá phòng – số tiền thuế 

 

Thuế VAT (%):  được đăng ký bên form Thông tin khách sạn  

 

 

Tiền phòng: hiển thị tổng cộng tiền phòng (sau thuế), bao gồm: tiền phòng, tiền thêm người, 

thêm giường, tiền phục vụ (sau khi đã giảm giá nếu có). Khi muốn xem chi tiết tiền phòng thì 

click vào Nút  để xem chi tiết 

Khi lấy được đơn giá rồi, xem đơn giá ngày đã bao 

gồm thuế hay chưa: Nếu ở đây được check thì đơn 

giá đã bao gồm thuế, ngược lại không check thì đơn 

giá chưa bao gồm thuế 
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Chi tiết giá: Nút  mặc định không click được, sau khi nhập mã đơn giá, nút này sẽ 

cho phép click vào, click vào đây sẽ mở form Chi tiết giá 

VD: bên form đặt phòng, nhập Mã đơn giá 001 

 

Form Chi tiết giá gồm các cột: 
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Ngày: hiển thị ngày khách đến và ở, mỗi ngày là 1 dòng trên lưới 

Loại phòng: loại phòng chọn bên form đơn đặt phòng 

Mã đơn giá: mã đơn giá nhập bên form đơn đặt phòng 

Đơn giá trước thuế: đơn giá phòng trước thuế ( cách tính xem mục Đơn giá bên form đặt phòng) 

Đơn giá sau thuế: đơn giá phòng sau thuế (tham khảo mục Đơn giá bên form đặt phòng) 

Người lớn: số người lớn nhập bên form đặt phòng 

Trẻ em: số trẻ em nhập bên form đặt phòng 

Số người lớn thêm vào: số người lớn nhập bên form đặt phòng – số người lớn đơn giá cho phép 

Số trẻ em thêm vào: số trẻ em nhập bên form đặt phòng – số trẻ em đơn giá cho phép 

 VD: Trong thiết lập cho đơn giá 001, số người lớn là 2, số trẻ em là 1 

Bên form booking, nhập số người lớn 2, số trẻ em 2  

→ Số người lớn thêm vào 0, Số trẻ em thêm vào 1 

Tiền thêm người: Dựa trên số người lớn, trẻ em thêm vào để tính tiền thêm người, tiền thêm 

người hiển thị trên form chi tiết giá là số tiền trước thuế, nếu Đơn giá thêm người bên thiết lập 

giá phòng bao gồm thuế, thì phải trừ tiền thuế (cách tính tiền thuế tương tự mục Đơn giá bên 

form đặt phòng) 

 VD: Đơn giá 001 với số người lớn 2, số trẻ em 1 

Bên form đặt phòng, số người lớn 2, số trẻ em 2  

→ Số người lớn thêm vào 0, Số trẻ em thêm vào 1 
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Giá thêm người  = Giá chuẩn thêm người + giá thêm người lệch so với giá chuẩn 

=  130,000 + 55,000 = 185,000 

 

Tham khảo giá thêm người bên thiết lập giá phòng 

 

 

Lưu ý: Trường hợp số người lớn trẻ em thêm vào vượt quá so với số người lớn, trẻ em ở phần 

thiết lập giá thêm người lệch so với giá chuẩn, thì ta lấy giá giá thêm người lệch so với giá chuẩn 

lớn nhất 

VD: nếu số người lớn thêm vào 1, số trẻ em là 2, thì ta lấy giá thêm người lệch so với giá chuẩn 

là: 140,000 

→  Giá thêm người  =  130,000 + 140,000 = 270,000 

 

Click vào đây để xem giá 

thêm người 

 

Giá thêm người : 0 người lớn, 1 trẻ em 
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Thêm giường người lớn: thêm giường người lớn nhập bên form đặt phòng 

Thêm giường trẻ em: thêm giường trẻ em nhập bên form đặt phòng 

Tiền thêm giường người lớn: dựa vào thêm giường người lớn và Thiết lập giá phòng để tính 

tiền thêm giường người lớn 

Tiền thêm giường trẻ em:dựa vào thêm giường trẻ em và Thiết lập giá phòng để tính tiền thêm 

giường trẻ em. Tiền thêm giường hiển thị trên Chi tiết giá là tiền chưa thuế 

 VD:  Đơn giá 001 với giá thêm giường người lớn: 80,000/1 người, trẻ em 50,000/1 người 

  Form đặt phòng: thêm giường người lớn 2, trẻ em 1 

Giá thêm người: 185,000 (giá đã bao gồm thuế) 

→ tiền thuế =185,000*10%/(1+10%)=16,818 

 Tiền thêm người=185,000-16,818=168,182 
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Giảm giá: nhập số tiền muốn giảm giá 

Giảm giá (%): nhập số tiền giảm giá theo % đơn giá 

Khi nhập số tiền cột Giảm giá, thì cột Giảm giá (%) sẽ tự động tính % tương ứng số tiền giảm giá 

hoặc ngược lại nếu nhập cột Giảm giá (%) thì sẽ cột Giảm giá tự động tính số tiền giảm giá tương 

ứng % giảm 

Khi mới khởi tạo, các dòng trên lưới có giảm giá 0 và Giảm giá (%) 0.00% 

Khi nhập Giảm giá (hoặc Giảm giá %) cho ngày nào,cho phép copy giảm giá cho từng ngày khi 

lần đầu nhập giảm giá 

 

 

 

 

 

 

Thêm giường người lớn: 80,000*2 =160,000 

→ tiền thuế =160,000*10%/(1+10%)=14,545 

 Tiền thêm người=160,000-14,545=145,455 

Thêm giường người lớn: 50,000*1 =50,000 

→ tiền thuế =50,000*10%/(1+10%)=4,545 

 Tiền thêm người=50,000-4,545=45,455 

Số tiền giảm giá 0, Giảm giá (%) 

0.00% 
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Giá trước thuế: tổng tiền đơn giá phòng, tiền thêm người, thêm giường sau khi trừ tiền giảm giá 

Giá sau thuế: hiển thị tiền sau thuế=Giá trước thuế + Thuế (tính Thuế tương tự mục Đơn giá 

form đặt phòng) 

Giá đã thay đổi: nếu thay đổi 1 giá bất kỳ ở dòng nào(đơn giá phòng, giá thêm người, thêm 

giường, giảm giá), thì ở ô Giá thay đổi, tự động check vào, và dòng có thay đổi sẽ tô màu xanh 

 

Bên dưới cùng form Xem chi tiết giá là thống kê số tiền 

 

 

Nhập giảm giá 100,000, tự động tính Giảm giá( %) 22.22% 

Giảm giá (%)=100,000*100%/450,001=22.22% 

450,001 là tổng tiền đơn giá phòng, tiền thêm người, thêm giường 

Lần đầu tiên nhập giảm giá 100,000 sẽ copy giảm giá, giảm giá % cho 

những ngày còn lại 

Tiền giảm giá: 

100,000 
Tiền phòng= tổng tiền trước thuế 

          =350,001+450,001=800,002 

Phí phục vụ=phí phục vụ%*tiền phòng 

           =5%*800,002=40,000 

Tổng trước thuế=tiền phòng+phí phục vụ 

   = 800,002+40,000=840,002 

thuế=thuế VAT(%)*tổng trước thuế 

   = 10%*840,002=84,000 

Tổng sau thuế=thuế +tổng trước thuế 

   = 840,002+84,000=924,002 
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Thuế VAT (%) và phí phục vụ % được đăng ký ở form Thông tin khách sạn 

 

 

Lưu ý:  Trên form Chi tiết giá có thể điều chỉnh lại đơn giá, số tiền thêm người, thêm 

giường, giảm giá…sau đó số tiền được tính lại, sau khi Save và đóng form Chi tiết giá, bên form 

Đơn đặt phòng, đơn giá sẽ hiển thị giá mới điểu chỉnh bên form Chi tiết giá, nếu đơn giá có thay 

đổi, thì bên form đặt phòng, ô Đơn giá sẽ được tô màu xanh 

 Số tiền trên form chi tiết giá, đơn đặt phòng là số tiền đã làm tròn ở hàng đơn vị, làm tròn 

theo nguyên tắc ở vị trí số thập phân thứ nhất, nếu lớn ≥ 5 thì làm tròn lên, < 5 thì làm tròn xuống 

(vd: 150,456.54678 → 150,4567 hoặc 150,456.456789 → 150,456) 

 

Cho phép in giá phòng ra hóa đơn: nếu check vào thì khi in hóa đơn, giá phòng sẽ hiển thị 

hoặc ngược lại 
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ĐƠN GIÁ THEO GIỜ 

Để đơn giá được tính theo giờ, bên form booking check vào Giá theo giờ và nhập số giờ khách sẽ 

ở 

 

Mã đơn giá: chỉ chọn/nhập được những Mã đơn giá nào được check vào Giá theo giờ (bên màn 

hình Thiết lập giá phòng) 

 

 

Check vào đây để đơn giá được tính theo giờ 

Chọn ngày đến. nhập số giờ khách ở hoặc 

chọn giờ đến, giờ đi số giờ sẽ tự hiển thị 

 

Chọn/nhập mã đơn giá theo giờ 

Đơn giá: hiển thị giá 1 giờ 

Tiền phòng=số giờ*đơn giá 1 giờ 

Vd: số giờ khách ở 3 giờ 

Đơn giá 1 giờ: 500,000 

→ Tiền phòng = 3*500,000=1,500,000 

Nếu muốn đơn giá nào tính 

theo giờ thì check vào đây 
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Danh sách khách ở 

Nếu đã nhập Tên người đặt phòng, khi nhấn Nút , sẽ tự động thêm thông tin 

của người đặt phòng vào bên dưới lưới  

Nút  cho phép thêm dòng bên dưới lưới để nhập thông tin khách ở 

Khi nhất nút  sẽ xóa những dòng đang chọn 

 

Khi nhấn vào  trên lưới Danh sách khách ở, hiện thị thông tin Chi tiết hồ sơ của khách 

đó. 
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Danh sách dịch vụ 

Sau khi nhập Mã đơn giá, bên dưới lưới Danh sách dịch vụ, sẽ hiển thị các dịch vụ kèm theo đơn 

giá đó, Vì dịch vụ đi kèm với đơn giá, nên đơn giá dịch vụ hiển thị trên lưới là 0 

Tham khảo màn hình thiết lập giá phòng → Dịch vụ kèm theo. 

 

VD: đơn giá 001 có dịch vụ kèm theo: 

Ăn sáng và Ăn trưa 
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Ngoài những dịch vụ kèm theo, nếu muốn sử dụng thêm những dịch vụ khác, click vào nút 

 

Nhập thông tin Mã dịch vụ, thông tin của dịch vụ đó tự động hiển thị 

Số tiền hiển thị trên lưới là tiền chưa thuế, nếu giá dịch vụ đã bao gồm thuế, thì sẽ tính lại để hiển 

thị tiền trước thuế (cách tính tiền thuế tương tự cách tính tiền thuế mục Đơn giá form đặt phòng) 

 

Tham khảo form Dịch vụ → Sữa đơn giá → form Giá dịch vụ 

VD:  sau khi nhập Mã đơn giá 001, bên 

dưới lưới sẽ hiển thị dịch vụ kèm theo: Ăn 

sáng và Ăn trưa, đơn giá 0 
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Sau khi nhập Mã dịch vụ, chọn ngày sử dụng dịch vụ(mặc định lấy ngày hiện hành) và nhập số 

lượng dịch vụ sử dụng 

Cột Tổng tiền trước thuế = số lượng*Đơn giá trước thuế 

VD: dịch vụ thêm vào 003,005 

Nếu ở đây được check, thì đơn giá này đã 

bao gồm thuế, nếu không được check, thì 

số tiền này là chưa thuế 

Dịch vụ kèm theo 001, 002 

đơn giá 0  
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Lưu ý: Nếu đơn giá có thay đổi so với ban đầu, thì ô đơn giá sẽ bôi màu xanh 

I.  

II.  

 

Khi nhất nút  sẽ xóa những dòng đang chọn 

Đơn giá ban đầu là 160,000, sau đó điều 

chỉnh lại 150,000. Do có thay đổi đơn giá nên 

ô này được tô màu xanh 

Nếu dòng nào có đơn giá thay đổi, thì cột 

“Đã thay đổi đơn giá” sẽ tự động check vào 

VD: Tổng tiền trước thuế =2*100,000=200,000 
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3. Hiển thị số tiền đơn đặt phòng 

Tổng cộng số tiền phòng, tiền dịch vụ và chi phí khác sẽ hiển thị bên dưới cùng của form 

 

4. Không cho sửa thông tin đơn đặt phòng đã checkout 1 ngày trước 

Khi đơn đặt phòng ở trạng thái đã trả phòng, thì khi xem thông tin đơn đặt phòng, các phần thông tin 

như:  

- Thông tin người đặt phòng 

- Thông tin đặt phòng 

- Danh sách khách ở 

- Danh sách dịch vụ  

sẽ không được sửa và ở trạng thái disable trừ mục note. 
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TÌM KIẾM ĐƠN ĐẶT PHÒNG 

Menu → Trang chính → Tìm kiếm đặt phòng 
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Nhập thông tin tìm kiếm (hoặc nhấn nút ) rồi nhấn Enter, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị bên dưới 

lưới 

Trên lưới, khi double vào dòng nào đó, sẽ mở ra form Xem chi tiết đặt phòng 

Nút  dùng để xuất những thông tin trên màn hình tìm kiếm đặt phòng ra excel 

Nút  đóng màn hình lại 

Phía trên nhập thông tin tìm kiếm 

Cột ngày hiển thị trạng 

thái của đơn đặt phòng 

Phía dưới lưới hiển thị kết quả tìm kiếm 
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KIỂM TRA PHÒNG TRỐNG 

Ở phần này trình bày nội dung liên quan đến kiểm tra số phòng trống, số phòng đã đặt 

 

XEM PHÒNG TRỐNG 

Menu → Trang chính → Kiểm tra phòng trống 

 

 

 

 

 

Để kiểm tra phòng trống: chọn ngày, số ngày hiển thị và Phòng trống để kiểm tra phòng trống rồi 

nhấn Enter hoặc nhấn nút  để hiển thị thông tin cần kiểm tra 

Để kiểm tra phòng đã đặt, chọn ngày, số ngày hiển thị và Phòng đã đặt để kiểm tra phòng trống rồi 

nhấn Enter hoặc nhấn nút  để hiển thị thông tin cần kiểm tra 

Chương  

11 

Những cột được tô màu 

xanh là thứ bày và chủ nhật 

Hiện thị tổng các phòng trống tương ứng 
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Bên dưới lưới, sẽ hiển thị tất cả các loại phòng và số phòng trống theo từng ngày 

Khi muốn thay đổi thời gian kiểm tra, có thể chọn lại ngày    Hoặc nhấn nút 

 để thay đổi  

  lùi ngày lại một khoảng thời gian bằng số ngày hiển thị (vd: đang chọn ngày 24/12/2012 và số 

ngày hiển thị 7, khoảng thời gian đang kiểm tra từ 24/12/2012 → 31/12/ 2012, sau khi nhấn nút này, 

ngày hiển thị sẽ lùi lại 7 ngày 17/12/2012, khoảng thời gian kiểm tra sẽ từ 17/12/2012 → 

24/12/2012) 

 lùi lại 1 ngày 

 tiếp theo 1 ngày 

 tiếp theo ngày bằng số ngày hiển thị (vd: đang chọn ngày 24/12/2012 và số ngày hiển thị 7, 

khoảng thời gian đang kiểm tra từ 24/12/2012 → 31/12/ 2012, sau khi nhấn nút này, ngày hiển thị sẽ 

tiếp theo 7 ngày 31/12/2012, khoảng thời gian kiểm tra sẽ từ 31/12/2012 → 06/01/2013) 

 

Lưu ý:  Nếu check vào Tạm giữ, số phòng được đặt sẽ bao gồm phòng tạm giữ 

Nếu không check Tạm giữ, thì số phòng đã đặt chỉ bao gồm những đơn đặt phòng có trạng 

thái xác định và nhận phòng 

 

 

 

DANH SÁCH KHÁCH ĐẾN – DANH SÁCH KHÁCH ĐI  

Xem danh sách khách đến trong ngày  

Để xem danh sách thông tin các khách đến trong ngày, bạn thực hiện các bước sau: 

1. Tại phần Trang chính, nhấn vào biểu tượng Danh sách khách đến, hiển thị  màn hình 

Danh sách khách đến 

Ở màn hình này, bạn có thể xem lại tất cả các danh sách khách đến trong ngày 
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Khi nhấn vào biểu tượng Xem chi tiết hay khi nhấn đúp chuột trên 1 dòng đã được chọn như 

hình  

 

 

hiển thị màn hình Xem chi tiết đặt phòng tương ứng. 
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Khi chọn , sẽ hiển thị Danh sách các khách chưa đến. 

Khi nhấn vào biểu tượng   trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình danh sách khách đến trong ngày 

và quay lại màn hình chính ban đầu. 

Khi nhấn vào biểu tượng , sẽ hiển thị  toàn bộ khách đến trong ngày có trong hệ thống của 

khách sạn. 

 

Xem danh sách khách đi trong ngày 

Tương tự như danh sách khách đến trong ngày nhưng hiển thị khách sẽ trả phòng trong ngày. 
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THANH TOÁN 

Ở phần này trình bày nội dung liên quan thanh toán tiền đặt phòng 

 

Menu → Trang chính → Thanh toán 

 

 

 

 

Trên màn hình của form thanh toán, nhập mã đặt phòng nội bộ vào, sau đó nhấn enter hoặc  nhấn 

 để hiển thị thông tin thanh toán của đơn đặt phòng đó 

 

 

Chương  
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Nhập mã đặt phòng nội bộ 
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Phía trên hiển thị thông tin của người đặt phòng ( Tên, công ty, địa chỉ, mã số thuế) 

Chi tiết: hiển thị chi tiết tiền phòng, tiền dịch vụ, chi phí khác và số tiền đã trả, sẽ trả của cá 

khách/đại lý 

Tổng cộng: hiển thị tổng số tiền phải thanh toán, đã thanh toán và số tiền còn lại 

Sau khi nhập các thông tin thanh toán, nhấn nút  để lưu lại 

In hóa đơn: sau khi lưu thông tin thanh toán, Nút  sẽ được mở, nhấn vào đây để xuất 

thông tin thanh toán ra hóa đơn 

Khi nhấn vào nút , hiện thị màn hình Xuất hóa đơn.  

 

Tại mục Hóa đơn cho, có 4 chế độ cho người dùng chọn lựa gồm Tất cả, tiền phòng, tiền dịch vụ, chi 

phí khác 
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Tại mục Loại ngôn ngữ, người dùng có thể chọn lựa 1 trong 2 ngôn ngữ: tiếng anh và tiếng việt. 

 

Tại mục Loại tiền tệ, có 2 chế độ để người dủng chọn lựa : VND và USD 

 

Sau khi chọn các mục và nhấn vào nút , sẽ xuất ra hóa đơn thanh toán tương ứng. 
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Khi chọn loại ngôn ngữ là tiếng anh, loại tiền tệ là USD, sau đó nhấn vào nút , xuất ra hóa đơn 

thanh toán bằng tiếng anh tương ứng. 
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Khi nhấn vào biểu tượng  trên màn hình Xuất hóa đơn, sẽ đóng màn hình này lại và quay trở lại 

màn hình Thanh toán 
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BÁO CÁO TỔNG QUAN 

Ở phần này giới thiệu cách in báo cáo 

 

I. BÁO CÁO TỔNG QUAN 

Menu → Báo Cáo → Báo cáo tổng quan 

 

Sau khi nhấn nút in báo cáo, sẽ mở form: 

 

 

Trên form này, cho phép chọn ngày/tháng để in báo cáo theo ngày hoặc theo tháng 

Thông tin in báo cáo gồm:  

Báo cáo phòng: Tổng số phòng, Số phòng đã được đặt, Số phòng có khách ở, Số phòng còn trống, Số 

phòng nghỉ ngày, Số phòng sửa chữa 

Báo cáo đơn đặt phòng: Tổng số đơn đặt phòng trong ngày, Số đơn đặt phòng bởi cá nhân, Số đơn 

đặt phòng bởi công ty, Số đơn đặt phòng bởi đại lý, Số đơn đặt phòng chưa xác nhận, Số đơn đặt 

Chương  

13 



iViVu.com 

Trang 88 
 

VNITSolutions.com 

phòng đã xác nhận, Số đơn đặt phòng có khách đến, Số đơn đặt phòng đã trả phòng, Số đơn đặt 

phòng đã bị hủy, Số đơn đặt phòng khách không đến, Tổng số khách ở, Số người lớn, Số trẻ em 

Báo cáo doanh thu: Doanh thu phòng, Doanh thu dịch vụ, Doanh thu khác, Doanh thu từ cá nhân, 

Doanh thu từ công ty, Doanh thu từ đại lý, Trung bình doanh thu theo người, Trung bình doanh thu 

theo phòng, Tổng doanh thu, Tổng số tiền đã thanh toán, Tổng tiền còn lại 

 

IN BÁO CÁO 

Sau khi chọn ngày/tháng in báo cáo, nhấn nút  để in, nếu không in nữa thì chọn  

để quay về form đang thao tác 

Báo cáo ngày: chọn từ ngày ~ đến ngày và chọn báo cáo theo  

Vd: chọn từ 10/12/2012 ~ 15/12/2012, sẽ in báo cáo số liệu từ 10/12 ~ 15/12 

 

 

 

 

Báo cáo tháng: chọn từ tháng ~ đến tháng và chọn báo cáo theo  

Vd: chọn từ 15/10/2012 ~ 15/01/2013, sẽ in báo cáo số liệu từ tháng 10/2012~ 01/2013 
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II.BÁO CÁO DỊCH VỤ SỬ DỤNG 

Menu → Báo Cáo → Báo cáo dịch vụ sử dụng 

 

 

Sau khi click vào nút in báo cáo dịch vụ sử dụng, sẽ mở ra màn hình  

 

Chọn khoảng thời gian muốn in báo cáo từ ngày ~ đến ngày(vd: chọn từ ngày 14/01/2013 ~ 

16/01/2013) và sau đó nhấn nút Xuất báo cáo 
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Số tiền là số tiền đã có thuế 

 

III. BÁO CÁO DANH SÁCH KHÁCH Ở TRONG NGÀY 

Menu → Báo Cáo → Danh sách khách ở trong ngày 

 

Sau khi click vào nút in báo cáo dịch vụ sử dụng, sẽ mở ra màn hình  

 

Chọn ngày muốn in báo cáo(vd: 14/01/2013) và sau đó nhấn nút Xuất báo cáo 
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Lưu ý: khi chọn in báo cáo, không nên chọn thời gian in báo cáo quá dài(từ ngày/tháng ~ đến 

ngày/tháng), vì dữ liệu nhiều có thể dẫn đến treo máy 

Trên báo cáo Dịch vụ sử dụng và báo cáo Danh sách khách ở trong ngày hiện tại chỉ xuất những dịch 

vụ và danh sách khách ở của những đơn đặt phòng nào mà có trạng thái là nhận phòng và trả phòng 
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SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU 

 

Ở phần này bạn sẽ biết cách để sao lưu và phục hồi dữ liệu. 

 

THIẾT LẬP SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU  

Menu → Thiết lập hệ thống → Sao lưu và phục hồi dữ liệu 

 

 

Sao lưu dữ liệu 

Để sao lưu và phục hồi dữ liệu, vui lòng thực hiện các thao tác sau: 

1. Khi nhấn vào biểu tượng Sao lưu và phục hồi dữ liệu, màn hình Sao lưu và phục hồi được hiện 

thị 

 

 

2. Các tập tin được sắp xếp dưới dạng cây  

Chương  
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3. Chọn file cần sao lưu dữ liệu. Sau đó, nhấn vào biểu tượng , hiện thị thông báo “Bắt đầu 

sao lưu dữ liệu ?” 

Nhấn vào nút “Đồng ý”. Chương trình sẽ thực hiện quá trình sao lưu dữ liệu. Khi sao lưu dữ liệu 

thành công hiện thị thông báo “Hoàn tất sao lưu dữ liệu”. Sau đó nhấn vào nút OK, trên màn hình 

sao lưu và phục hồi dữ liệu, hiện thị thêm 1 tập tin mới được sao lưu xong. 

 

 

Khi nhấn vào nút “Không”, sẽ quay lại màn hình Sao lưu và phục hồi  

Phục hồi dữ liệu  

Để thực hiện quá trình phục hồi dữ liệu, thực hiện các thao tác sau: 

1. Chọn tập tin cần phục hồi. 

2. Sau đó nhấn vào biểu tượng , hiện thị thông báo “Bắt đầu phục hồi dữ liệu?” Nhấn vào 

nút “Đồng ý”. Chương trình sẽ thực hiện quá trình phục hồi dữ liệu. Khi phục hồi dữ liệu thành 

công sẽ hiện thị thông báo “Hoàn tất phục hồi dữ liệu”. Sau đó nhấn vào nút OK, trên màn hình 

sao lưu và phục hồi dữ liệu, sẽ hiện thị tập tin phục hồi dữ liệu mới.  

Khi nhấn vào nút “Không”, sẽ quay lại màn hình Sao lưu và phục hồi  

 

Tải lại: Khi nhấn vào biểu tượng  trên thanh công cụ,sẽ hiện thị các tập tin đã có trong cơ sở dữ 

liệu dưới dạng cây. 

Thoát: Khi nhấn vào biểu tượng  trên thanh công cụ, sẽ đóng màn hình Sao lưu và phục hồi dữ 

liệu lại 
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ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TỪ WEBSITE IVIVU 

Lấy thông tin giữ phòng từ iViVu.com xuống 

Vào menu “thiết lập hệ thống”, click chuột vào menu “Giữ phòng cho iViVu”, một màn hình hiện ra yêu cầu bạn 

nhập Mã khách sạn iViVu (vui lòng liên hệ iViVu để biết thông tin này). Trong màn hình này, bạn nhập “Mã khách 

sạn iViVu”, sau đó bấm nút lưu. Màn hình này chỉ tự động hiện ra một lần đầu. 

 

 

Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở chức năng này, thì sau khi nhập tài khoản và mật mã đăng nhập iViVu xong, bạn 

đợi vài phút để chương trình lấy dữ liệu từ máy chủ của iViVu về chương trình. Sau khi lấy dữ liệu xong, màn hình 

sau hiện ra: 



iViVu.com 

Trang 96 
 

VNITSolutions.com 

 

Trong màn hình này, chương trình sẽ liệt kê tất cả các loại giá bạn đang cho áp dụng trên ivivu.com 

Bạn chú ý cột “Loại phòng”, bạn cần chọn loại phòng của chương trình tương ứng với loại phòng của loại giá mà 

bạn đã nhập trên iViVu. Để chọn loại phòng, bạn click chuột vào một ô tương ứng của cột “Loại Phòng” trong danh 

sách. Ví dụ, trên iViVu bạn có tạo một loại phòng tên là “Family room”, dưới chương trình PMS bạn có tạo 1 loại 

phòng tên là “Phòng gia đình” thì trong màn hình này, những dòng nào bạn thấy cột “Loại phòng iViVu” là “Family 

Room” thì bạn phải chọn cột “Loại phòng” là “Phòng Gia đình”. Sau khi chọn xong cho tất cả, bạn bấm nút “Lưu” 

trên thanh công cụ. Nếu sau này, sau khi đồng bộ xuống, bạn thấy có bất cứ giá nào chưa được chọn loại phòng 

trong PMS thì bạn lại phải chọn và lưu. 

 Ghi chú: Bạn buộc phải chọn loại phòng tương ứng trước khi có thể cập nhật giá lên ivivu.com bằng 

chương trình này. Nếu chưa chọn loại phòng tương ứng, chương trình cũng không cho xem chi tiết giữ 

phòng và không thể đồng bộ đơn đặt phòng. 

Bạn có thể thực hiện việc lấy dữ liệu ivivu.com xuống PMS bất cứ lúc nào bằng cách click vào nút “Đồng bộ 

xuống” trên thanh công cụ của màn hình này. 

Xem chi tiết giá và số lượng phòng cho ivivu.com theo từng ngày. 

Từ màn hình B9100 ở trên, bạn click vào nút “Xem chi tiết” để mở màn hình chi tiết giá từng ngày như bên dưới: 
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Cập nhật thông tin giữ phòng của iViVu lên website iViVu.com 

Cập nhật giá và số lượng phòng cho ivivu.com theo từng ngày. 

Trong màn hình B9200 ở trên, bạn có thể nhập lại giá và số lượng phòng cho từng ngày, sau đó bấm nút “Lưu”, 

chương trình sẽ cập nhật giá thay đổi lên ivivu.com 

Cập nhật giá và số lượng phòng cho ivivu.com cho nhiều ngày cùng lúc. 

Trên thanh công cụ của màn hình B92000, có nút “Cập nhật nhiều ngày”, click vào đây, màn hình B9300 sẽ hiện ra 

như hình dưới: 

 

Đây là màn hình cho phép cập nhật giá và số lượng phòng một lúc nhiều ngày cho ivivu.com giống như khi 
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dùng hệ thống intranet. Trong màn hình này, bạn chọn khoảng ngày cần cập nhật trong mục “từ ngày” và “đến 

ngày”, nhập mô tả cho gia đưa lên, nhập số lượng phòng và giá cho từng ngày trong tuần. Sau đó bấm nút Lưu. 

Chương trình sẽ đưa dữ liệu này lên ivivu.com, đồng thời ghi nhận trong chương trình là có cho iViVu giữ phòng 

với số lượng phòng, giá tương ứng với ngày mà bạn đã nhập. 

 

Lấy thông tin đơn đặt phòng từ website iViVu xuống 

 Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động khi bạn đã thực hiện việc đồng bộ thông tin giữ phòng và ánh xạ loại 

phòng từ website iViVu xuống chương trình PMS như các hướng dẫn phía trên. 

Để lấy thông tin đơn đặt phòng từ website iViVu xuống chương trình, từ tab “Trang chính”, bạn click vào menu 

“Đơn đặt phòng từ iViVu” 

 

Sau khi click vào menu này, một màn hình hiện ra như hình bên dưới: 

 

 

Trong màn hình này: 

- Để lấy thông tin các đơn đặt phòng mới nhất từ website iViVu xuống, bạn click vào nút “Đồng bộ xuống” 

- Sau khi đồng bộ dữ liệu từ website iViVu xuống, chương trình cũng tự động tạo ra các Đơn đặt phòng 
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tương ứng vào sơ đồ phòng, nên bạn cũng sẽ thấy các đơn đặt phòng này từ sơ đồ phòng. 

- Để xem nhanh chi tiết một đơn đặt phòng đã được lấy từ iViVu xuống danh sách bên dưới, bạn nhấp kép 

chuột vào đơn đặt phòng đó. 


