
 HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU PHẦN MỀM CỬA HÀNG 

1. Cập nhật số dư tài khoản: 
Trên thanh công cụ vào tab “ Khác” mục  b- cập nhật số dư tài khoản đầu năm 

sẽ hiện ra giao diện như sau: 
 

 
Nhấp vào hình trang giấy có dấu + (thêm mới) sau đó nhập số liệu vào bảng bên 

dưới, thường ở cửa hàng chỉ có các tài khoản: tiền mặt (TK 1111), công nợ  phải thu 
khách  hàng (TK 1311), công nợ phải trả chi nhánh (TK 3361). 
Lưu ý:  

- Khi nhập công nợ phải thu khách hàng phải nhập chi tiết cho từng người (từng 
mã khách hàng), công nợ phải trả chi nhánh thì nhập mã chi nhánh quản lý trực tiếp của 
mình. 

- Nhập xong một dòng thì bấm lưu lại và tiếp tục lặp lại thêm mới cho các tài 
khoản tiếp theo đến khi hết. 

- Nợ , có phải bằng nhau giữa các tài khoản. 
2. Cập nhật hồ sơ giá: 

Khi có sự thay đổi về giá bán lẻ, hoặc các loại thuế phí khác, .. 
Ta vào tab “khác” mục c - cập nhật hồ sơ giá, chọn ô “loại giá cập nhật” là giá 

bán lẻ (VND) khi có thay đổi giá bán lẻ. Tương tự như trên chọn thêm mới và nhập liệu 
vào bảng như hình bên dưới: 

Chỉ cần nhập các cột: Mã hàng hóa, mã bao bì: 00, đơn vị tính: 02 – lít thực tế, 
giá thanh toán ( giá bán lẻ sau khi thay đổi), thời gian hiệu lực - thời điểm bắt đầu giá 
mới (ngày, giờ). 



Nhập tuần tự cho tất cả các mặt hàng xăng, dầu hiện đang bán tại cửa hàng, nhập 
xong dòng nào bấm lưu lại và tiếp tục các mặt hàng khác cho đến hết. 

 
3. Cập nhật từ điển: 

Khi có phát sinh khách hàng công nợ mới (khách hàng có hợp đồng, có đối chiếu 
công nợ mới mở mã riêng). 

Vào tab “ Hệ thống” mục c - Từ điển => xuất hiện bảng như hình bên dưới, đi đến 
“danh mục khách hàng” và nhấn vào chấp nhận 

 



Khi đó xuất hiện thêm một bảng như hình bên dưới, tiếp tục chọn thêm mới 

 
Xuất hiện bảng nhập thông tin khách hàng như sau: Chúng ta chỉ cần nhập liệu 

vào các ô: Mã khách hàng, tên khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuế ( các ô khác không nhập 
cũng được), nhấn chấp nhận sau đó nhấn lưu lại, tiếp tục cho các khách hàng khác (nếu 
có). 

 
Lưu ý: Khi nhập mã khách hàng phải theo quy tắc:  



Mã khách hàng gồm 8 số: 2 số đầu là mã chi nhánh (vd: 12- chi nhánh Hậu 
Giang), 2 số tiếp theo là mã cửa hàng (vd: 02- CHXD số 2), 4 số sau là số thứ tự khách 
hàng ( vd: 0012- khách hàng thứ 12 của cửa hàng): VD: 1211005 – khách hàng thứ 5 của 
cửa hàng 11 thuộc chi nhánh Hậu Giang. 

4. Nhập liệu: 
 Xuất hóa đơn bán hàng: Chọn tab “ Dữ liệu” mục a- chứng từ xuất xăng dầu 

 
Chọn cập nhật mới để xuất hóa đơn ( có thể không cần chọn ca) => Chấp nhận, 

xuất hiện bảng sau, nhập các thong tin vào: số chứng từ tự nhảy không cần nhập,  
Ngày chứng từ là ngày xuất hóa đơn,  
Hình thức thanh toán: TT- tiền mặt hoặc NO - nợ;  
Ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn (nhập đúng ký hiệu, số trên tờ hóa đơn của 

cửa hàng),  
Nguồn: là nguồn cửa hàng “31”,  
Kho xuất và kho hạch toán là kho của cửa hàng,  
Khách: Chọn mã khách hang của cửa hàng 
Khách công nợ: Chọn mã khách hang của cửa hang 

Lưu ý: Nếu khách hàng chốt ca thì chọn khách vãng lai của cửa hàng ; Nếu khách hàng 
lấy hóa đơn nhưng trả ngay bằng tiền mặt thì khách và khách công nợ ta vẫn chọn mã 
vãng lai nhưng gỏ tên, địa chỉ và mã số thuế theo yêu cầu; trường hợp bán nợ định kỳ có 
đối chiếu thì chọn đúng mã khách hàng có công nợ. 
  Mã nhập xuất: 54 
  Loại hao hụt: 2005 hoặc 0000 nếu xuất bán thẳng 
  Loại giá: DG – giá bán lẻ 
  Mặt hàng: chọn mã hàng hóa VD: 060101 - Dầu DO 0.25%S 
  ĐVT: tự nhảy 



  Nhiệt độ, tỷ trọng: Cập nhật vào 
  VCF: Tự nhảy 
  Số lượng: nhập vào số lượng bán 
  Số lít thực tế, lít 15: tự nhảy 
  Khi đó các chỉ tiêu về giá bán, thuế,… chương trình tự tính toán, chúng ta 
chỉ cần kiểm tra lại giá bán đó đã chính xác chưa. 
 Sau khi nhập xong bấm lưu lại. 
 Nếu có bán nhớt thì vào chứng từ xuất hàng hóa khác và nhập liệu tương tự 

 
 Nhập liệu phần thu chi tiền mặt: 

Thu tiền:  
- Hàng ngày thu tiền ca theo số lượng hàng bán được trên sổ giao ca hoặc 

thu tiền nợ khách hàng trả: Vào tab “dữ liệu” mục i- Chứng từ kế toán tiền mặt, vào thêm 
mới 

 



Chọn mã chứng từ TM1, số chứng từ phần mềm tự nhảy ( nếu có sửa thì sau khi lưu lại 
mới sửa được), ngày chứng từ là ngày thu tiền, người giao dịch: người nộp tiền: tên công 
nhân bán hàng, khách hàng, diễn giải: Thu tiền ca…, thu tiền nợ khách hàng…., Ghi chú: 
copy dòng diễn giải xuống dòng ghi chú, số tiền: số tiền thu, Tài khoản nợ: 1111, tài 
khoản có: 1311 vào CT có kế TK 1311 chọn mã khách hàng ( nếu là vãng lai thì chọn 
vãng lai, nếu khách hàng công nợ thì chọn đúng mã khách công nợ), sau đó lưu lại. 

 
Lưu ý: Phải chọn đúng mã khách hàng ở chi tiết tài khoản 1311 
 Chi tiền: Cửa hàng chỉ có nghiệp vụ chi tiền nộp vào tài khoản công ty: vào tab 
dữ liệu mục i tương tự như thu tiền mặt như chọn mã chứng từ là TM2, nhập các mục 
tương tự như thu tiền mặt, chỉ khác tài khoản nợ chọn 3361 ( vào chọn CT nợ là mã chi 
nhánh quản lý trực tiếp cửa hàng), tài khoản có: 1111 sau đó lưu lại, in ra và đóng cuốn 
lưu lại 

 



Nếu khách hàng không trả tiền mặt cho cửa hàng mà chuyển thẳng về tài khoản công ty 
thì: Chọn tab “ dữ liệu” mục l- chứng từ kế toán điều chỉnh, thêm mới 
Mã chứng từ: XXXX – chứng từ kế toán khác 
Số chứng từ: tự nhảy 
Ngày chứng từ: ngày công ty báo nhận được tiền. 
Diễn giải: Khách hàng A chuyển tài khoản công ty => copy xuống dòng ghi chú. 
Số tiền: số tiền công ty hoặc chi nhánh báo 
TK nợ: 3361 – mã chi nhánh 
TK có: 1311 – Mã khách hàng công nợ 

 
 

5. Báo cáo các loại: 
*Báo cáo quỹ tiền mặt: vào tab “ báo cáo thống kê” mục 6 - sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ  

 



Chọn từ ngày đến ngày cần xem , tài khoản mặc định là 1111=> chấp nhận 

 
Khi đó ta có thể kiểm tra lại lượng tiền thu và chi hàng ngày và tiền mặt thực tế đang giữ 

có đúng như trên sổ không? ( Tiền thực tế có thể ít hơn 1 lượng bằng với các khoản chi phí của 
cửa hàng ứng chi). 

*Báo cáo chi tiết, tổng hợp doanh thu: tab “ báo cáo thống kê’ mục c- sổ chi tiết doanh 
thu và mục d- sổ tổng hợp doanh thu: Số lượng, tổng thanh toán trên 2 bảng này bằng nhau và 
bằng số lượng xuất bán trên thẻ kho. Tổng số tiền thanh toán trên hai bảng này bằng cột nợ phát 
sinh trên tài khoản 1311  

 



 
*Báo cáo công nợ phải thu khách hàng: Tab “ báo cáo thống kê” mục 2 - bảng kê công nợ 

khách hàng, chọn từ ngày đến ngày cần xem, tài khoản 1311 => chấp nhận 

 
Cột nợ phát sinh trong kỳ = cột tổng thanh toán trên doanh thu tổng hợp hoặc doanh thu 

chi tiết, cột có phát sinh trong kỳ = cột thu trên sổ quỹ tiền mặt + tổng các món tiền khách hàng 
chuyển vào tài khoản công ty 



 
In biên bản đối chiếu với khách hàng thì vào mục 3- Bản đối chiếu công nợ khách hàng 

 
Chọn từ ngày đến ngày cần đối chiếu, tài khoản 1311 và chọn chi tiết mã khách hàng nào 

cần in, phần chọn theo: bấm chọn nút khách công nợ => Chấp nhận 



 
*Xem phần công nợ phải trả của cửa hàng đối với chi nhánh: Tab “ báo cáo thống kê” 

mục 4- sổ chứng từ kế toán 

 
Chọn từ ngày đến ngày cần in, tài khoản 3361, chọn chi tiết => chấp nhận 



 
Kiểm tra: 
 Cột phát sinh có = cột tổng thanh toán trên tổng hợp doanh thu = phát sinh nợ của 

1311 
 Cột phát sinh nợ = Cột chi trên sổ quỹ nộp về công ty + Khách hàng chuyển thẳng 

về công ty. 
 Số dư (số phải trả chi nhánh) = Tồn quỹ + công nợ phải thu khách hàng. 
 
*Cách thay đổi các thông số mặc định trên phiếu xuất hóa đơn bán hàng trong phần mềm 
cửa hàng 
Vào tab “ dữ liệu” mục a- chứng từ xuất xăng dầu có thể chọn thêm mới hoặc sửa chứng 
từ, chọn hình cây chổi – công cụ tiện ích theo mũi tên như hình dưới đây:  

 
 



Nhấp vào đó và chọn mục “khai báo thông số mặc định” sẽ có bảng nhập mật khẩu, nhập 
vào “123” => sửa các thông số cần vào bảng bên dưới: chỉ cần sửa kho hàng, mã khách hàng ( 
theo mã kho, mã khách hàng vãng lai của cửa hàng mình đang làm), seri-vat (ký hiệu hóa đơn). 

 
 

 Lưu ý: khi xuất hóa đơn thì phải cập nhật đầy đủ các loại như: hồ sơ giá, hồ sơ 
đơn vị tính hạch toán.  


