Hướng dẫn sử dụng Easypanme
Hướng dẫn cài đặt & sử dụng
1. Cài đặt Easypanme
Phần này hướng dẫn cơ bản cách cài đặt Easypanme.

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 4

BƯỚC 3

BƯỚC 5

BƯỚC 1> Chạy tập tin thiết lập (Setup file) để cài đặt Easypanme.
BƯỚC 2> Nhấp vào nút [NEXT].
BƯỚC 3> Nhấp vào nút [NEXT] nếu bạn chấp nhận thỏa thuận
BƯỚC 4> Nhấp vào nút [NEXT]. Nếu bạn muốn cài đặt phần mềm tại tập tin khác, nhấp vào nút [Find] và chọn
vào tập tin đúng.
BƯỚC 5> Nhấp vào [Finish].
BƯỚC 6> Nhập mã CD và mã đăng ký mà bạn nhận được khi mua. (Nếu bạn muốn sử dụng thử phần mềm, nhấn
vào [Trial], có thể sử dụng miễn phívới 100 chứng từ).
BƯỚC 7> Nhập thông tin công ty và nhấp vào [Save].
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BƯỚC 6

Bạn có thể điều chỉnh thông tin
công ty trong mục Đăng ký dữ
liệu sơ bộ > Thông tin công ty
(“Preliminary
DataRegistration>Company

BƯỚC 7
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2. Định hướng màn hình
Bước đầu tiên để hiểu Easypanme là phải có hiểu biết cơ bản về màn hình đa dạng của phần mềm. Phần dưới đây là
diễn tả như thế nào để định hướng các màn hình của phần mềm và sử dụng các tính năng của thanh công cụ.

Thanh
Tab

Nhấp

Mục lục

Thanh công cụ

- Thanh công cụ là dòng đầu tiên của cửa sổ đối thoại trong phần mềm. Có tính năng
hữu dụng nhất của các biểu tượng.

Mục lục

- Nhấp vào mục lục, các mục phụ sẽ hiện ra bên dưới.

Tab

- Hiện trạng tổng quát mỗi ngày, Tìm tất cả, Trợ giúp, Thời khóa biểu quản lý.

Chuột phải

- Nếu bạn nhấp chuột phải trên màn hình chính, bạn có thể bổ sung chứng từ ngay tức
thì. Nhấp chuột phải tại danh sách chứng từ, bạn có thể điều chỉnh hoặc xóa bỏ thông
tin trên chứng từ.

Các phím tắt

- F5 : Chứng từ bán hàng,
F6 : Chứng từ mua hàng,
F7 : Chứng từ thanh toán,
F8 : Chứng từ thu tiền
F9 : Chứng từ rút/ gửi tiền
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3. Tóm tắt
<Cách xuất hóa đơn>

Nhập

Nhập dữ

chứng từ

liệu sơ bộ

In hóa đơn

bán hàng

<Cách làm báo cáo>

Nhập dữ

Nhập

Nhập

chứng từ

chứng từ

liệu sơ bộ

mua / bán

thanh toán

hàng

/ thu tiền

Điều tra
hiện trạng
tổng quát
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4. Đăng ký thông tin sơ bộ
Đây là việc quan trọng nhất để nhập thông tin cơ bản khi sử dụng Easypanme
4.1 Đăng ký thông tin công ty

BƯỚC 1> Nhấp vào mục “ Đăng ký thông tin công ty” (Company Information registration)
BƯỚC 2> Điền tất cả các chi tiết cần thiết như thông tin công ty cơ bản, liên hệ, web ID và nhấp vào nút [Save]
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4.2 Đăng ký thông tin khách hàng / nhà cung cấp

BƯỚC 1> Nhấp vào biểu tượng Đăng ký thông tin khách hàng/ nhà cung cấp.
BƯỚC 2> Nhấp vào nút [Add].
BƯỚC 3> Điền tất cả các chi tiết cần thiết ở mỗi tab và nhấn vào nút [Save]. Nếu bạn muốn tiếp tục bổ sung thêm
khách hàng, nhấn vào nút [Saved Add]

Gợi ý

1. Khi bạ n nhậ p mã số , sẽ xuấ t hiệ n bên dư ớ i dòng chữ “mã số có khả dụ ng không”. Và nế u bạ n
nhậ p chữ cái đầ u tiên giố ng vớ i mã số thì sẽ hiệ n ra mã số tư ơ ng tự đó.
2. Khi bạ n nhấ n [Enter] khi đã điề n xong chi tiế t, con trỏ sẽ di chuyể n đế n ô trố ng kế tiế p.
3. Nhấdữ
n [Esc]
để đóng
cử a/ sổ
ợ c kích
mà không
lư u dữ liệ u.
<Nhập
liệu Khách
hàng
Nhàđưcung
cấphoạ
vàot định
dạng Excel>
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<Hướng dẫn cách nhập dữ liệu khách hàng vào định dạng Excel trong Easypanme.>

BƯỚC 1> Nhấp vào nút [Excel] . Thực hiện thay đổi tập tin “iexcel.exe” trong C:\easypanme2015.
BƯỚC 2> Chọn loại dữ liệu
BƯỚC 3> Nhấp vào nút [Search] và chọn tập tin excel để nhập vào. Trong trường hợp định dạng Excel là “Excel
97-2003 Workbook”.
BƯỚC 4> Nếu dữ liệu có định dạng excel là “Easypanmedata format”, Nhấp [Yes], nhấp [No] nếu khác .
BƯỚC 5> Chọn tên cột và dữ liệu phù hợp.
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1

BƯỚC 6> Nhấp vào nút [Add] và các hạng mục bổ sung thêm được liệt kê ở khung bên phải.
BƯỚC 7> Nhấp vào [Input DB].
BƯỚC 8> Nhấp [OK].

<Điều chỉnh thông tin khách hàng>

BƯỚC 1> Nhấp chuột phải vào danh mục chọn, và nhấn [Mod]. Cách khác, nhấp 2 cái vào danh mục hoặc nhấn
vào nút [Mod] trên thanh công cụ.
BƯỚC 2> Điều chỉnh thông tin khách hàng và nhấp vào nút [Save].
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< Xóa bỏ thông tin khách hàng>

BƯỚC 1> Nhấp chuột phải vào danh mục đã chọn, và nhấn [Del]. Hoặc nhấn vào nút [Del] trên thanh công cụ.
BƯỚC 2> Sau khi kiểm tra tin nhắn, nhấn vào nút [Del].
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<Giải thích biểu tượng>

1. [Add] : Đăng ký bổ sung thông tin nơi giao dịch.
2. [Mod] : Điều chỉnh thông tin nơi giao dịch.
3. [Del] : Xóa bỏ thông tin nơi giao dịch.
4. [Preview] : Người dùng có thể in danh sách nơi giao dịch

① In như bả n xem trư ớ c
② Lư u danh sách vớ i định dạ ng PDF
③ Lư u danh sách vớ i định dạ ng Excel
④Lư u danh sách vớ i định dạ ng hình ả nh
⑤ Thoát khỏ i bả n xem trư ớ c

5. [Refresh] : Tải lại danh sách nơi giao dịch.
6. [View] : bỏ chọn nội dung thể hiện nếu bạn muốn loại bỏ cột không cần thiết.

7. [Auto Control(F3)] : Điều chỉnh tự động bề rộng của cột.
Các cài đặt này sẽ được duy trì đến khi người sử dụng thay đổi nó.
8. [Excel] : Nhập dữ liệu nơi giao dịch bằng định dạng Excel vào Easypanme.
9. [Search] : Tìm kiếm tên khách hàng cụ thể.
10. [View All] : Hiển thị danh sách tất cả nơi giao dịch.
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4.3 Đăng ký thông tin sản phẩm

BƯỚC 1> Nhấn vào biểu tượng thông tin sản phẩm.
BƯỚC 2> Nhấp vào nút [Add]. Nếu bạn nhấn vào [New Item], cửa sổ đăng ký trống hiển thị. Khi bạn bổ sung cùng
1 sản phẩm nhưng khác quy cách, nhấn vào [Specification Add].
BƯỚC 3> Điền tất cả các chi tiết cần thiết vào mỗi tab và nhấn vào nút [Save]. Nếu bạn

muốn tiếp tục đăng ký

thêm sản phẩm, nhấn vào nút [Saved Add].

Gợi ý

1. Khi bạ n đă ng ký sả n phẩ m, đơ n vị tồ n kho có thể đư ợ c bổ sung bằ ng cách nhậ p trự c tiế p
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<Đăng ký sản phẩm kết hợp>
Sản phẩm kết hợp là những hàng hóa được kết hợp từ 2 hay nhiều sản phẩm, như gói quà tặng.
Sản phẩm kết hợp cũng nên được đăng ký tại danh mục thông tin.

BƯỚC 1> Tạo danh mục mới như 1 sản phẩm kết hợp.

BƯỚC 2> Nhấn vào biểu tượng [Composing Product].

BƯỚC 3> Nhấn vào nút [Add].
BƯỚC 4> Nhấn vào nút [Select] để kết hợp sản phẩm.
BƯỚC 5> Chọn các sản phẩm để kết hợp và nhấn vào nút [OK].
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BƯỚC 6> Nhấn vào nút [ Save]. Nếu bạn muốn thay đổi/xóa bỏ các thành phần, nhấn vào nút [Mod]/[Del].
※

Sản phẩm kết hợp hiếm khi xác định được thông tin cấu hình của cả gói. Kiểm kê thực tế bị thay đổi khi
nhập chứng từ kết hợp.

4.4 Đăng ký nhân viên
Phần này thể hiện cách đăng ký nhân viên và thiết lập quyền truy cập của nhân viên.

BƯỚC 1> Nhấn vào mục [Employee registration].
BƯỚC 2> Nhấn vào nút [Add].
BƯỚC 3> Điền tất cả các chi tiết cần thiết vào mỗi tab và nhấn vào nút [Save]. Nếu bạn muốn tiếp tục đăng ký
thêm nhân viên, nhấn vào nút [Saved Add].
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Nế u quả n trị viên thiế t lậ p quyề n truy
cậ p cho từng nhân viên, thì nhân viên
đó chỉ có thể xem đư ợ c các mụ c đã
chọ n khi họ đă ng nhậ p.

※

Đăng ký thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, rút tiền / gửi tiền cũng làm các thao tác như trên.

4.5 Đăng ký thông tin kết chuyển
Quy trình kết chuyển cần để xác định hàng tồn kho ban đầu và giá vốn của hàng hóa.

BƯỚC 1> Nhấn vào mục [Inventory(Carryover)] ở phần Đăng ký dữ liệu sơ bộ.
BƯỚC 2> Nhập số lượng nhập kho ban đầu và danh sách giá của mỗi mục.
BƯỚC 3> Nhấn

và thoát khỏi cửa sổ.

※ Tạo kết chuyển A/P, A/R, kết chuyển số dư tài khoản ngân hàng, kết chuyển ghi chú, kết chuyển chứng khoán/
nợ, kết chuyển số dư tiền mặt như các thao tác trên.
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5. Đăng ký chứng từ
5.1 Đăng ký chứng từ bán hàng
Chứng từ là biên bản chủ yếu để làm dữ liệu kế toán. Tạo chứng từ bán hàng khi bạn cung cấp hàng hóa và dịch vụ
cho khách hàng .

BƯỚC 1> Nhấn vào biểu tượng [Sales Slip] . Hoặc nhấn [F5].
BƯỚC 2> Chọn ngày bán hàng.
BƯỚC 3>Nhấn vào […] và chọn khách hàng.

Nế u bạn chưa đăng ký thông tin khách hàng
trước, nhấn vào nút [Relevant] để đăng ký ngay
tức thì.

BƯỚC 4> Nhấn vào […] và chọn nhân viên phụ trách.
BƯỚC 5>Chọn thuế suất cho thuế giá trị gia tăng.
BƯỚC 6> Nhấn vào nút [Add] và chọn sản phẩm sẽ bán. Sau đó, nhập số lượng và đơn giá của sản phẩm, nhấn nút
[Save].
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BƯỚC 7>Chọn cách thức thu tiền và nhập giá trị.

BƯỚC 8> Nếu có giảm giá hoặc chi phícộng thêm như phí giao hàng, nhập giá trị vào và nhấn vào nút [Save].

<Xuất hóa đơn>
Khi bạn cần in hóa đơn bán hàng, hóa đơn có thể được tạo như chứng từ bán hàng.

BƯỚC 1> Nhấn vào nút [Invoice] tại cửa sổ của chứng từ bán hàng.
BƯỚC 2> Nhấn vào

để in bản xem trước.

BƯỚC 3> Bạn có thể lưu hóa đơn với định dạng PDF, Excel và hình ảnh.
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<Điều chỉnh chứng từ bán hàng>
Nhấp chuột phải vào chứng từ bán hàng và nhấn vào mục [Edit]. Cửa sổ chứng từ bán hàng sẽ bật lên và nhập thông
tin vào. Hoặc nhấp 2 cái tại danh sách chứng từ bán hàng, thì cửa sổ chứng từ sẽ kích hoạt.

<Xóa chứng từ bán hàng>
Nhấp chuột phải tại chứng từ và nhấn vào mục [Delete]. Nên cẩn thận khi xóa các chọn lựa, vì chứng từ bán hàng
có liên quan với thông tin thanh toán.
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5.2 Đăng ký chứng từ mua hàng
Tạo chứng từ mua hàng khi bạn mua hàng hóa và dịch vụ từ nhà cung cấp.

BƯỚC 1> Nhấn vào biểu tượng [Purchase Slip] . Hoặc nhấn [F6].
BƯỚC 2> Chọn ngày mua hàng.
BƯỚC 3> Nhấn vào […] và chọn nhà cung cấp.

Nế u bạn chưa đăng ký trước nhà cung cấp, nhấn
vào nút [Relevant] để đăng ký ngay tức thì.

BƯỚC 4> Nhấn vào […] và chọn nhân viên phụ trách.
BƯỚC 5> Chọn thuế suất của thuế giá trị gia tăng.
BƯỚC 6> Nhấn vào nút [Add] và chọn sản phẩm mua. Sau khi nhập số lượng và đơn giá của sản phẩm, nhấn vào
nút [Save].
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BƯỚC 7> Chọn cách thức thanh toán và nhập số tiền.

BƯỚC 8> Nếu có giảm giá hoặc chi phíkhác, nhập số tiền và nhấn vào nút [Save].

<Xuất hóa đơn>
Khi bạn cần in hóa đơn mua hàng, hóa đơn có thể được tạo từ thông tin trên chứng từ mua hàng.

BƯỚC 1> Nhấn vào nút [Invoice] tại cửa sổ chứng từ mua hàng.
BƯỚC 2> Nhấn vào

để in như bản xem trước.

BƯỚC 3>Bạn có thể lưu hóa đơn dưới định dạng PDF, Excel và hình ảnh.
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<Điều chỉnh chứng từ mua hàng>
Nhấp chuột phải tại chứng từ mua hàng và nhấn vào mục [Edit]. Cửa sổ chứng từ mua hàng sẽ bật lên và nhập
thông tin vào. Hoặc nhấp chuột 2 lần tại danh sách chứng từ, cửa sổ chứng từ sẽ hoạt động.

<Xóa chứng từ mua hàng>
Nhấp chuột phải tại chứng từ mua hàng và nhấn vào mục [Delete]. Hãy cẩn thận khi xóa các lựa chọn, vì chứng từ
có liên quan đến thông tin thanh toán.
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5.3 Đăng ký chứng từ thanh toán
Nếu bạn tạo một chứng từ mua hàng và thanh toán vào ngày khác, thì bạn tạo chứng từ thanh toán vào ngày thanh
toán.

BƯỚC 1> Nhấn vào biểu tượng [Payment]. Hoặc nhấn phím [F7].
BƯỚC 2> Chọn

ngày thanh toán.

BƯỚC 3> Chọn nhà cung cấp mà bạn thanh toán. Khi đã chọn được nhà cung cấp, thì ở khung bên phải sẽ hiển thị
A/P.
BƯỚC 4> Chọn cách thức thanh toán và nhập số tiền.
BƯỚC 5> Nhấn vào nút [Save].
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5.4 Đăng ký chứng từ thu tiền
Nếu bạn tạo một chứng từ bán hàng và nhận tiền thanh toán vào ngày khác, thì bạn tạo chứng từ thu tiền vào ngày
thu tiền.

BƯỚC 1> Nhấn vào biểu tượng [Collection]. Hoặc nhấn phím [F8].
BƯỚC 2> Chọn ngày nhận tiền.
BƯỚC 3> Chọn khách hàng mà bạn nhận thanh toán. Khi đã chọn được khách hàng, thì ở khung bên phải sẽ hiển
thị A/R
BƯỚC 4> Chọn cách thức thanh toán và nhập số tiền.
BƯỚC 5> Nhấn vào nút [Save].
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5.5 Chứng từ nộp / rút tiền
Phần này hướng dẫn cách quản lý việc nộp và rút các khoản thanh toán, chi phí như tiền ăn, tiền lương , và các
khoản khác.

BƯỚC 1> Nhấn vào biểu tượng [Deposit/Withdrawal]. Hoặc nhấn phím [F9].
BƯỚC 2> Chọn ngày nộp / rút tiền.
BƯỚC 3> Chọn mục nộp / rút tiền. Có 54 mục nộp/rút tiền được lưu giữ trong dữ liệu đăng ký sơ bộ. bạn có thể bổ
sung thêm mục mới trong danh sách bằng cách nhấn vào [Related] nếu cần thiết. Nhưng, không nên thay đổi
thường xuyên
BƯỚC 4> Chọn cách thức thanh toán và nhập số tiền.
BƯỚC 5> Nhấn vào nút [Save].
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<Thanh toán từ thẻ tín dụng vào doanh thu>

BƯỚC 1,2> Như trên
BƯỚC 3> Chọn mục “Card Sales Settlement” (Tạo doanh thu từ thẻ)
BƯỚC 4> Nhấn vào [Bank] tại cách thức thanh toán. Và chọn “Deposit(Bank)” (Nộp tiền (Ngân hàng))
BƯỚC 5>Nhấn [Search Account] và chọn tài khoản ngân hàng.
BƯỚC 6> Nhập số tiền từ thẻ tín dụng.
BƯỚC 7> Nhấn vào nút [ Save].

<Rút tiền cho chi phítiền cơm>

BƯỚC 1,2> Như trên.
BƯỚC 3> Chọn mục “Meal pay” (Tiền cơm)
BƯỚC 4> Nhập số tiền và nhấn nút [Save].
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6. Tạo bảng báo giá và đơn đặt hàng
6.1 Tạo bảng báo giá

BƯỚC 1> Nhấn vào biểu tượng [Issue Quotation].
BƯỚC 2> Nhấn [Search(F)], người dùng có thể tìm kiếm bảng báo giá theo ngày hoặc khách hàng.
BƯỚC 3> Nhấp chuột 2 lần vào danh sách, cửa sổ bảng báo giá sẽ bật lên và người dùng có thể tra cứu bảng báo
giá và chỉnh sửa thông tin
BƯỚC 4> Nhấn vào biểu tượng [Add] để tạo bảng báo giá mới.
BƯỚC 5> Nhập ngày, khách hàng, nhân viên phụ trách, thuế suất thuế GTGT, tiêu đề …
BƯỚC 6> Nhấp vào nút [Add] để chọn sản phẩm báo giá.
BƯỚC 7> Nhập chiết khấu hoặc chi phíkhác, ngày thực hiện và nhấn vào nút [Save].
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BƯỚC 8> Nhấn vào nút [Print] để in bảng báo giá. Nhấn vào [

] để xem trước khi in. Người dùng có thể lưu bảng

báo giá dưới định dạng PDF, Excel và hình ảnh.
BƯỚC 9> Khi bảng báo giá được chấp nhận, nhấn vào nút [New] để tạo chứng từ bán hàng ngay lập tức.
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6.2 Lập đơn đặt hàng

BƯỚC 1> Nhấn vào biểu tượng [Issue Purchase Order].
BƯỚC 2> Nhấn vào [Search(F)], Người dùng có thể tìm kiếm đơn đặt hàng theo ngày hoặc khách hàng.
BƯỚC 3> Nhấp chuột 2 cái vào danh sách, cửa sổ đơn đặt hàng sẽ bật lên và người dùng có thể tra cứu đơn đặt
hàng và chỉnh sửa thông tin.
BƯỚC 4> Nhấn vào biểu tượng [Add] để tạo đơn đặt hàng mới.
BƯỚC 5> Nhập ngày, nhà cung cấp, nhân viên phụ trách, thuế suất thuế GTGT, tiêu đề ….
BƯỚC 6> Nhấn vào nút [Add] để chọn sản phẩm đặt mua.
BƯỚC 7> Nhập chiết khấu hoặc chi phíkhác, ngày thực hiện và nhấn vào nút [Save]..
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BƯỚC 8> Nhấn vào nút [Print] để in đơn đặt hàng. Nhấn vào [

] để xem trước khi in. Người dùng có thể lưu đơn

đặt hàng dưới định dạng PDF, Excel và hình ảnh.
BƯỚC 9> Khi đơn đặt hàng được chấp nhận, nhấn vào nút [New] để tạo chứng từ mua hàng ngay lập tức.
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7. Tạo hồ sơ công ty mới
Easypanme có thể quản lý hai hoặc nhiều công ty riêng biệt trong một chương trình. Phần này hướng dẫn cách tạo
hồ sơ công ty mới và thay đổi hồ sơ công ty.

BƯỚC 1>Chọn mục “Create Company” (Tạo công ty).
BƯỚC 2> Nhập tên công ty mới.
BƯỚC 3> Nhấn nút [Search], chọn tập tin để lưu dữ liệu.
BƯỚC 4> Đánh dấu chọn nếu bạn sử dụng các thông tin kinh doanh có sẵn.
BƯỚC 5>Nhấn nút [Create].

BƯỚC 6>Nhấn vào biểu tượng [Shop Management]
BƯỚC 7> Chọn công ty khác và nhấn vào nút [Change Company].

29

8. Tra cứu báo cáo
8.1 Hiện trạng tổng quát hàng ngày
Hiển thị tất cả các chứng từ được tạo ra trong một ngày cụ thể.

BƯỚC 1> Chọn ngày giao dịch muốn xem.
BƯỚC 2> Nhấn nút [Refresh], sẽ hiển thị tất cả các chứng từ được sử dụng trong ngày đã chọn. Ngoài ra, có thể lựa
chọn danh sách theo loại chứng từ.
Hoặc nhấp chuột 2 cái vào chứng từ đã chọn, cửa sổ chứng từ đó sẽ bật lên.
BƯỚC 3> Nhấn vào nút [Print] để in danh sách.
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8.2 Tình trạng tổng quan
Mục “Slip Status” sẽ hiển thị tất cả các chứng từ được sử dụng trong một giai đoạn cụ thể.

BƯỚC 1> Chọn mục “Slip Status” trong mục “Overall Status”.
BƯỚC 2> Nhập khoảng thời gian muốn xem hoặc nhấn vào nút […] để chọn nơi giao dịch. Khi nhấn vào nút
[Search(F)], danh sách tất cả các chứng từ đã sử dụng được hiển thị.
BƯỚC 3>Nhấn vào biểu tượng [Preview] để xem danh sách trước khi in.

BƯỚC 4> Nhấp chuột 2 cái vào danh sách, hoặc nhấn nút [Tracking Report] để xem các thông tin liên quan của
chứng từ.

8.3 Bảng cân đối kiểm tra hàng ngày
Bảng cân đối kiểm tra hàng ngày hiển thị số liệu của một ngày cụ thể.
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BƯỚC 1> Chọn mục “Daily Trial Balance” trong mục “Overall Status]”.
BƯỚC 2> Nhập ngày cần xem. Nhấn nút [Search(F)], số liệu hàng ngày sẽ được hiển thị, như thu tiền và thanh toán.
BƯỚC 3> Nhấn vào biểu tượng [Preview] để xem trước khi in.
BƯỚC 4> Khi bạn nhấn nút [Save as Excel], bảng cân đối kiểm tra sẽ được lưu dưới định dạng Excel.
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8.4 Bảng phân tích thống kê
Mục phân tích thống kê hiển thị số liệu định kỳ tại một ngày cụ thể.

BƯỚC 1> Chọn mục “Statistical Analysis” trong mục “Overall Status”
BƯỚC 2> Nhập ngày muốn xem. Nhấn nút [Search(F)], tình trạng tổng quan hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng/hàng
quý/hàng năm sẽ được hiển thị ở mỗi tab.
BƯỚC 3> Nhấn vào biểu tượng [Preview] để xem trước danh sách.

8.5 Tình trạng lợi nhuận và thua lỗ
Mục tình trạng lợi nhuận và thua lỗ hiển thị giá trị mua hàng, bán hàng, lợi nhuận, chi phí, vv... tại một khoảng thời
gian cụ thể.
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BƯỚC 1> Chọn mục “Profit and Loss Status” trong mục “Overall Status”.
BƯỚC 2> Nhập ngày và khoảng thời gian muốn xem. Nhấn nút [Search], bảng lợi nhuận và thua lỗ sẽ hiển thị.
BƯỚC 3> Nhấn vào biểu tượng [Preview] để xem trước khi in.

34

8.6 Đồ thị tình trạng hàng tháng
Đồ thị tình trạng hàng tháng hiển thị xu hướng mua hàng, bán hàng, thu tiền, thanh toán trong khoảng thời gian cụ
thể.

BƯỚC 1> Chọn mục “Monthly Status Chart” trong mục “Overall Status”.
BƯỚC 2> Nhập ngày giao dịch và nhấn nút [Search(F)].
BƯỚC 3> Nhấn vào nút [Preview] để xem trước khi in.
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9. Quản lý tồn kho
9.1 Kiểm tra nhập kho
Mục báo cáo nhập kho phản ánh bao nhiêu sản phẩm được nhập vào trong khoảng thời gian cụ thể theo từng ngày
Mục tình trạng nhập kho hiển thị bao nhiêu sản phẩm được nhập vào trong một khoảng thời gian cụ thể theo từng
sản phẩm.

BƯỚC 1> Chọn mục “Warehousing Statement”/”Warehousing Status” trong mục “Inventory”
BƯỚC 2> Nhập khoảng thời gian muốn xem hoặc nhấn nút […] để chọn sản phẩm.
Nhấn nút [Search(F)], danh sách nhập kho sẽ hiện lên.
BƯỚC 3> Nhấn vào biểu tượng [Preview] để xem trước khi in.
BƯỚC 4> Nhấp chuột 2 cái vào danh sách, hoặc nhấn nút [Tracking Report] để xem chứng từ liên quan (ngoại trừ
số lượng kết chuyển)
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9.2 Kiểm tra xuất kho
Mục báo cáo xuất kho phản ánh bao nhiêu sản phẩm được xuất ra trong khoảng thời gian cụ thể theo từng ngày.
Mục tình trạng xuất kho hiển thị bao nhiêu sản phẩm được xuất ra trong khoảng thời gian cụ thể theo từng sản phẩm.

BƯỚC 1> Chọn mục “Báo cáo xuất kho”/”Tình trạng xuất kho” (Release Statement/Release Status) trong mục
“Kiểm kê” (Inventory).
BƯỚC 2> Nhập khoảng thời gian muốn xem hoặc nhấn nút […] để chọn sản phẩm. Nhấn vào nút [Search(F)], danh
sách xuất kho sẽ hiện lên.
BƯỚC 3> Nhấn vào biểu tượng [Preview] để xem trước khi in.
BƯỚC 4> Nhấp chuột 2 cái vào danh sách, hoặc nhấn nút [Theo dõi báo cáo] (Tracking Report) để xem chứng từ
liên quan

※ Mục báo cáo nhập xuất, tình trạng nhập xuất, tình trạng tồn kho được xem theo cách như trên.
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10. Quản lý bán hàng
10.1 Báo cáo bán hàng
Mục báo cáo bán hàng hiển thị tất cả các chứng từ bán hàng được sử dụng trong khoảng thời gian cụ thể.

BƯỚC 1> Chọn mục “Báo cáo bán hàng” (Sales Statement) trong mục “Bán hàng” (Sales)
BƯỚC 2> Nhập khoảng thời gian cần xem hoặc nhấn nút […] để chọn nơi giao dịch hoặc sản phẩm. Nhấn vào nút
[Search(F)], tất cả các chứng từ được sử dụng trong thời gian đó sẽ hiển thị.
BƯỚC 3> Nhấn vào biểu tượng [Preview] để xem trước khi in.

BƯỚC 4> Nhấp chuột 2 cái vào danh sách, hoặc nhấn vào nút [Theo dõi báo cáo] (Tracking Report) để xem chứng
từ liên quan
※Mục “Bán hàng” > mục “Tình trạng” sẽ phản ánh bao nhiêu sản phẩm đã bán ra trong khoảng thời gian cụ thể,
theo khách hàng hoặc theo sản phẩm.
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10.2 Kiểm tra sổ cái khách hàng
Mục sổ cái khách hàng A hiển thị tất cả thông tin bán hàng và thu tiền với một khách hàng trong khoảng thời gian
cụ thể. Mục sổ cái khách hàng B hiển thị chi tiết hơn sổ cái A.

BƯỚC 1> Chọn mục “Sổ cái khách hàng_A” (Customer ledger_A) trong mục “Bán hàng” (Sales).
BƯỚC 2> Nhấn nút […] để chọn nơi giao dịch.
BƯỚC 3> Nhập khoảng thời gian cần xem. Nhấn nút [Search(F)],danh sách tất cả các thông tin bán hàng và thu
tiền trong thời gian đó sẽ hiển thị.
BƯỚC 4> Nhấn vào biểu tượng [Preview] để xem trước danh sách. Nhấp chuột 2 lần vào danh sách, hoặc nhấn nút
[Theo dõi báo cáo] (Tracking Report) để xem các chứng từ liên quan.
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10.3 Kiểm tra tổng kết
Mục tổng kết (Sản phẩm) hiển thị tổng hợp tất cả mua bán trong khoảng thời gian cụ thể theo sản phẩm.
Mục tổng kết (Khách hàng) hiển thị tổng hợp tất cả mua bán trong khoảng thời gian cụ thể theo khách hàng.
Mục “- Chi tiết” chứa nhiều thông tin hơn.

10.4 Sổ cái khách hàng
Mục “Sổ cái khách hàng” hiển thị tất cả các giao dịch với một khách hàng trong khoảng thời gian cụ thể. Mục “Sổ
cái khách hàng (Chi tiết)” chứa nhiều thông tin hơn.
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BƯỚC 1> Chọn mục “Sổ cái khách hàng” (Customer ledger) trong mục “Bán hàng” (Sales).
BƯỚC 2> Nhấn nút […] để chọn nơi giao dịch.
BƯỚC 3> Nhập khoảng thời gian cần xem. Nhấn nút [Search(F)], danh sách tất cả các giao dịch trong thời gian đó
sẽ hiển thị.
BƯỚC 4> Nhấn vào biểu tượng [Preview] để xem trước khi in. Nhấp chuột 2 lần vào danh sách, hoặc nhấn vào nút
[Theo dõi báo cáo] (Tracking Report) để xem các chứng từ liên quan.

※

Mục mua hàng, thu tiền/thanh toán có thể xem theo cách như trên.
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11. Quản lý kinh doanh
11.1 Tình trạng bán hàng theo nhân viên
Mục này phản ánh điều kiện bán hàng theo nhân viên.

11.2 Quản lý thanh toán
Mục này phản ánh tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, báo cáo ghi chú.
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11.3 Quản lý Chứng khoán/Nợ/Thu nhập/Chi phí
Mục này thể hiện thông tin về chứng khoán, nợ, thu nhập, chi phí.

11.4 Quản lý bảng giá
Mục này thể hiện danh sách giá theo sản phẩm, theo khách hàng và lợi nhuận.
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12. Dữ liệu dự trữ và Hồi phục
12.1 Dữ liệu dự trữ
Dữ liệu được dự trữ tự động vào PC của người dùng khi thoát khỏi chương trình. Người dùng có trách nhiệm quản
lý dữ liệu vào ổ cứng.
Phần này thể hiện cách lưu trữ dữ liệu khi bạn cài đặt vào máy tính mới hoặc khi bạn muốn lưu riêng dữ liệu.

BƯỚC 1>Người dùng có thể thấy được đường dẫn nơi mà dữ liệu được lưu trữ ở cuối màn hình.
Giữ nguyên tập tin dữ liệu khi bạn cài đặt chương trình vào PC mới. Và chép tập tin đó vào sau khi cài đặt.

Cách khác, kích hoạt tập tin “backup.exe” tại C:\Easypanme2015 . Và nhấn vào nút [Backup Now].
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12.2 Khôi phục dữ liệu
Khi lỗi xuất hiện ở dữ liệu dự trữ, dữ liệu cuối cùng sẽ được khôi phục lại.
Quy trình khôi phục dữ liệu sẽ dẫn đến việc chương trình bị thoát ra

BƯỚC 1> kích hoạt tập tin “backup.exe” tại

C:\Easypanme2015 . Chọn thẻ [Restore].

BƯỚC 2> Chọn dữ liệu lưu trữ được khôi phục. Nếu dung lượng tin là 0, thì tập tin đó không khôi phục được. Tên
của tập tin lưu trữ (*.pck) thể hiện thời gian lưu trữ.
BƯỚC 3> Nhấn vào nút [Restore Now]. Và dữ liệu sẽ được khôi phục lại.
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13. Cài đặt
13.1 Cài đặt cấu hình
Phần này giải thích làm sao để cài đặt cấu hình cho Easypanme.

BƯỚC 1> Nhấn nút [Cài đặt] (Settings)
BƯỚC 2> Nhập cách tính giá thành, cách đặt dấu chấm thập phân, lựa chọn thuế GTGT, … trên thẻ “Basic”.

BƯỚC 3> Xác định giá trị khi quét mã vạch trên thẻ “Mã vạch” (Barcode).
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BƯỚC 4> Chọn ngôn ngữ báo cáo trên thẻ “Báo cáo_Ngôn ngữ” (Report_Language) . Nhấn nút [

] , bản thảo

của báo cáo với ngôn ngữ được chọn sẽ hiện qua khung bên phải.

BƯỚC 5> Chọn tên người dùng và mã số để đăng nhập chương trình, đảm bảo tính an toàn.

BƯỚC 6> Chọn ngôn ngữ để tìm sản phẩm và các cấu hình khác.
BƯỚC 7> Nhấn nút [Save]. Tất cả các cài đặt được áp dụng sau khi khởi động lại chương trình.
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13.2 Tính lại giá sản phẩm và Điều chỉnh tồn kho
<Tính lại giá sản phẩm>
Khi mua hàng, giá thành sản phẩm sẽ tăng hoặc giảm do tỉ giá hoặc thị trường. Trong trường hợp đó, phải tính lại
giá thành của sản phẩm.

BƯỚC 1> Chọn mục “Tính lại giá sản phẩm” (Product Cost Recalculation) trong mục “Quản lý” ([Management)
BƯỚC 2> Nhấn nút […] để chọn sản phẩm cần tính lại.
BƯỚC 3> Nhấn vào nút [Cost Re-Calculation]. Nếu có nhiều sản phẩm được chọn hoặc lượng mua bán lớn, có thể
sẽ mất nhiều thời gian.

<Điều chỉnh tồn kho>
Khi tạo dữ liệu, tồn kho hiện tại và tồn kho trên chương trình không thể khớp với nhau vì nhập sai, thiệt hại hàng
hóa hoặc thất lạc. Trong trường hợp đó, cần phải điều chỉnh tồn kho.

BƯỚC 1> Chọn mục “Điều chỉnh tồn kho” (Inventory Adjustment) trong mục “Quản lý” (Management)
BƯỚC 2> Nhấn nút [Add].
BƯỚC 3> Nhập ngày và lý do điều chỉnh.
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BƯỚC 4> Nhập số lượng sản phẩm điều chỉnh.
BƯỚC 5> Nhấn nút [Save]. Bạn nên tính lại giá thành sản phẩm sau khi điều chỉnh.

13.3 Khởi động lại cửa sổ (Báo cáo)
Nếu bạn không thấy chứng từ mà bạn chọn hoặc chứng từ không xuất hiện trên cửa sổ báo cáo, bạn cần khởi động
lại vị trícửa sổ.

BƯỚC 1> Chọn mục “Khởi động lại cửa sổ” (Initialize Windows] trong mục “Quản lý” (Management)
BƯỚC 2> Nhấn vào nút [Y]. Cửa sổ chứng từ và báo cáo sẽ được sắp xếp lại .
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Xin cảm ơn!
Mọi thắc mắc phát sinh trong quá trình sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
http://en.easypanme.co.kr
easypanme@naver.com
Tel. +82-2-1644-4266
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