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1. Giao diện Dashboard.
Giao diện Dashboard gồm 3 phần chính:
Sản lượng tiêu thụ:

Hình 1-1: Biểu đồ thể hiện sản lượng tiêu thụ
1: NSD có thể chọn khách hàng muốn xem sản lượng tiêu thụ.
2: NSD có thể chọn ngày xem.
3: NSD có thể ẩn hoặc hiện sản lượng của từng loại sản phẩm bằng cách kích chuột vào
sản phẩm đó.
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So sánh SLTT theo mục tiêu đề ra so với kết quả

Hình 1-2: Biểu đồ thể hiện sự so sánh sản lượng tiêu thụ
1: NSD có thể chọn khách hàng.
2: NSD có thể chọn ngày xem.
3: NSD có thể kích chuột vào “Tiền chuyển” hoặc “Đặt hàng” để ẩn hiện thông tin.
Thông tin xuất hàng theo ngày

Hình 1-3: Bảng thông tin xuất hàng theo ngày
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2. Hướng dẫn nhập liệu Tạo mới đơn hàng
• Mô tả:
• Điều kiện: NSD là Nhà phân phối
• Giao diện chức năng:
Sau khi đăng nhập vào hệ thống NSD truy cập vào chức năng theo đường dẫn.
Nhập User, Password

Hình 2-1: Giao diện đăng nhập
Đường dẫn: Quản lý đơn hàng > Tạo mới đơn hàng.

Hình 2-2: Đường dẫn tạo mới đơn hàng
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Hình 2-3: Giao diện tạo mới đơn hàng
Tại giao diện tạo mới đơn hàng, NSD sẽ lựa chọn loại đơn hàng (Đơn hàng hợp đồng ,
Đơn hàng nông thôn mới).
Đối với Đơn hàng hợp đồng

Hình 2-4: Giao diện thêm mới đơn hàng hợp đồng
• NSD chọn Đơn hàng hợp đồng
• Tại form thông tin đơn hàng, NSD lựa chọn các thông tin:
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o Hợp đồng
o Nơi nhận hàng
o Địa bàn
o Sản phẩm
o Số lượng
o P/thức vận chuyển
o Phương tiện
o Ghi chú (nếu có)
• Thông tin “Bảng giá”, “Đơn giá” sẽ hiển thị theo thông tin : Hợp đồng, Nơi nhận
hàng, Địa bàn, Sản phẩm mà NSD chọn.
• Thông tin tên tài xế sẽ hiển thị theo thông tin : P/thức vận chuyển và Phương tiện
mà NSD chọn.
Đối với đơn hàng nông thôn mới

Hình 2-5: Giao diện thêm mới đơn hàng nông thôn mới
• NSD chọn Đơn hàng nông thôn mới
• Tại form thông tin đơn hàng, NSD lựa chọn các thông tin:
o Nơi giao hàng
o Địa bàn
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o Sản phẩm
o Số lượng
o P/thức vận chuyển
o Phương tiện
o Ghi chú (nếu có)
• Thông tin “Bảng giá”, “Đơn giá” sẽ hiển thị theo thông tin : Nơi giao hàng, Địa
bàn, Sản phẩm mà NSD chọn.
• Thông tin tên tài xế sẽ hiển thị theo thông tin : P/thức vận chuyển và Phương tiện
mà NSD chọn.
Sau khi nhập xong thông tin đơn hàng.

Hình 2-6: Đơn hàng sau khi được thêm dòng
NSD có thể:
Nhấn
Nhấn
Tích chọn vào
Nhấn

để thêm dòng chi tiết đơn hàng vừa nhập.
để đặt hàng cho đơn hàng vừa thêm dòng.
và nhấn

để xóa dòng vừa nhập.

để hủy thông tin đơn hàng và quay về màn hình dasboard.

3. Danh sách đơn hàng
• Mô tả:
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• Điều kiện: NSD là Nhà phân phối
• Giao diện chức năng:
Sau khi đăng nhập vào hệ thống NSD truy cập vào chức năng theo đường dẫn.
Nhập User, Password

Hình 3-1:Giao diện đăng nhập
Danh sách tất cả đơn hàng
Đường dẫn: Quản lý đơn hàng > Danh sách đơn hàng.

Hình 3-2: Đường dẫn danh sách đơn hàng
Trang danh sách đơn hàng lưu giữ toàn bộ thông tin về các loại đơn hàng.
Tìm kiếm đơn hàng
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Hình 3-3: Danh sách đơn hàng và phần tìm kiếm đơn hàng
Tại trang danh sách đơn hàng, NSD có thể tìm kiếm đơn hàng theo:
• Loại đơn hàng
• Sản phẩm
• Khách hàng
• Phương tiện
• Ngày giao hàng
• Địa bàn
• Trạng thái
• Từ ngày, đến ngày

9

Chi tiết đơn hàng

Hình 3-4: Giao diện chi tiết đơn hàng
NSD có thể click vào đơn hàng mà mình muốn xem để xem chi tiết đơn hàng
Tại giao diện chi tiết đơn hàng, NSD có thể:
Thay đổi thông tin đơn hàng và nhấn

để cập nhật đơn hàng

để in phiếu vào trạm cân

Nhấn

để in phiếu xuất kho, kiêm vận chuyển nội bộ (in sau khi xe

Nhấn
ra khỏi nhà máy)
Nhấn
Nhấn

để chuyển trạng thái đơn hàng sang trạng thái đã hủy
để thoát khỏi trang chi tiết đơn hàng

4. Gom đơn hàng từ cửa hàng tạo đơn hàng trên nhà máy
• Mô tả:
• Điều kiện: NSD là Nhà phân phối
• Giao diện chức năng:
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Sau khi đăng nhập vào hệ thống NSD truy cập vào chức năng theo đường dẫn.
Nhập User, Password

Hình 4-1: Giao diện đăng nhập
Đường dẫn: Quản lý đơn hàng > Đơn hang cấp 2.

Tại form danh sách đơn hang, NSD chọn một đơn hàng có sản phẩm vào địa bàn chuẩn
bị gom, khi đó màn hình tự động chuyển sang màn hình danh sách các đơn hàng có cũng
thông tin sản phẩm và địa bàn để lựa chọn
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Tại form danh sách đơn hàng có chung sản phẩm và địa bàn để gom, NSD tích chọn
những đơn hàng sẽ gom, sau đó nhấn TIẾP THEO, khi đó sẽ chuyển sang màn hình điền
những thông tin cuối để hoàn thành đơn hàng

Tại màn hình tạo mới đơn hàng, NSD lựa chọn các thông tin về phương thức vận chuyển
và phương tiện, sau đó nhấn ĐẶT HÀNG để hoàn thành việc tạo đơn hàng

5. Quản lý tài khoản
Thay đổi mật khẩu
NSD truy cập theo đường dẫn:
• 1: click vào phần tài khoản
• 2: đổi mật khẩu
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Hình 5-1: Đường dẫn đến đổi mật khẩu

Hình 5-2: Giao diện đổi mật khẩu
Tại giao diện đổi mật khẩu, NSD cần nhập thông tin:
• Mật khẩu cũ
• Mật khẩu mới
• Nhập lại mật khẩu mới
Sau đó nhấn button

để lưu lại mật khẩu.
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để quay lại màn hình dashboard.

Hoặc nhấn button
Lưu ý:

• Chỉ thay đổi được mật khẩu của tài khoản mà người dùng đang đăng nhập (không
thể thay đổi được tài khoản khác).
• Khi thay đổi mật khẩu thành công, hệ thống sẽ thông báo thành công và NSD cần
phải đăng nhập lại với mật khẩu mới vừa đổi để vào trang.
6. Công nợ khách hàng
• Mô tả: hiển thị các giao dịch của khách hàng (như thanh toán tiền, bảo lãnh, thấu
chi, bù trừ công nợ)
• Điều kiện: NSD là đối tượng Phòng thị trường
• Giao diện chức năng:
Sau khi đăng nhập vào hệ thống NSD truy cập vào chức năng theo đường dẫn.
Nhập User, Password

Hình 6-1: Giao diện đăng nhập
Đường dẫn: Công nợ khách hàng.
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Hình 6-2: Đường dẫn đến trang công nợ khách hàng

Hình 6-3: Trang danh sách công nợ khách hàng
Tại trang danh sách công nợ khách hàng, NSD có thể tìm kiếm hiển thị dựa theo các
thông tin:
• Khách hàng.
• Loại (giao dịch).
• Kỳ công nợ.

15

Sau khi đó nhấn button

để hiển thị thông tin.

Ngoài ra, khi thông tin được hiển thị, NSD có thể xuất thông tin đó ra định dạnh Excel
bằng các nhấn vào button

hoặc PDF bằng các nhấn vào button

.
7. Công nợ theo kỳ
• Mô tả: công nợ từ ngày đến ngày của khách hàng (đầu kỳ, phát sinh, cuối kỳ).
• Điều kiện: NSD là đối tượng Phòng thị trường
• Giao diện chức năng:
Sau khi đăng nhập vào hệ thống NSD truy cập vào chức năng theo đường dẫn.
Nhập User, Password

Hình 7-1: Giao diện đăng nhập
Đường dẫn: Công nợ theo kỳ
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Hình 7-2: Đường dẫn đến trang công nợ theo kỳ

Hình 7-3: Trang danh sách công nợ theo kỳ
Tại trang danh sách công nợ theo kỳ, NSD có thể:
• Chọn thời gian kỳ công nợ và nhấn button

.

• Điều chỉnh vị trí giữa các cột trong danh sách bằng cách kèo thả từ vị trí này sang
vị trí khác.
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• Lọc theo chiều tăng dần hoặc giảm dần ở mỗi cột bằng các nhấn vào
• Tìm kiếm theo mã NPP, Khách hàng.

8. Danh mục chữ viết tắt
Từ viết tắt

Giải nghĩa

NSD

Người sử dụng

NPP

Nhà phân phối

CMND

Chứng minh nhân dân

CCCD

Căn cước công dân
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