HƯỚNG DẪN NHANH – ĐĂNG NHẬP
ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT, CHO TIỀN VÀO VÀ RÚT TIỀN

ĐĂNG NHẬP VÀO PHẦN MỀM TÍNH TIỀN
-

Để đăng nhập vào phần mầm tính tiền xin vui lòng nhập tên dùng và mật khẩu của bạn.

-

Dữ liệu để đăng nhập vào phiên bản tính thử
o Tên dùng: honza
o Mật khẩu: 1234
Phiên bản thử bao gồm đầy đủ các dữ liệu để quí vị có thể làm quen với phần mềm. Để chạy phiên bản tính thử xin nhấn
vào „PROFIKASA TEST có trên màn hình.“

-

Dữ liệu đăng nhập vàp phiên bản tính tiển hoàn chỉnh.
o Tên đăng nhập: profikasa
o Mật khẩu: profikasa
Cơ sở dữ liệu của phần mềm tính tiền hoàn chỉnh hoàn toàn rỗng. Ấn vào „PROFIKASA“ trên màn hình máy tính để chạy
phần mềm. Vì lí do bảo mật cho các dữ liệu quí vị có thể thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu hoặc cài đặt các quyền sử
dụng cho nhân viên – trong phần CHỨC NĂNG/CÀI ĐẶT .

Cho tiền vào máy khi đăng nhập/ Rưt tiền ra khỏi máy khi đăng xuất
Khi đăng nhập vào phần mềm thì số tiền có trong máy sẽ tự động hiện lên và được chia ra làm phần tiền mặt và phiếu ăn.
Người dùng có thể in ra biên lai số tiền mà họ đã cho vào máy khi đăng nhập.

-

Trong khi đăng xuất khỏi phần mềm tính tiền ấn nút TÍNG NĂNG chọn ĐĂNG XUẤT để hiển thị số tiền còn trong máy
mà được chia ra phần tiền mặt và tiền phiếu ăn. Người dùng có thể ghi số tiền mà họ đã rút ra từ máy trong khi đăng
xuất. Khi đăng xuất người dùng có thể in biên lai về số tiền dư lại trong máy.

Với cách sử dụng bàn phím: Bàn phím rất cần thiết cho việc đăng nhập và nhập số tiền vào máy/rút tiền khói máy. Để di chuyển dữa các ô
quí vị có thể sử dụng phím TAB hoặc ấn thẳng vào màn hình cảm ứng, hay có thể nhấp chuột.

