HƯỚNG DẪN NHANH – BÁN HÀNG
BÁN HÀNG BẰNG CÁCH BẤM THẲNG GIÁ CỦA HÀNG
HOẶC
NHẬP MÃ VẠCH CỦA HÀNG

1. BẤM CÁC KHOẢN TIỀN
NHẬP GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG
-

Để nhập giá bán quí vị hãy bấm số tiền chẵn bên phần CÁC PHÍM SỐ sau đó kết thúc bằng việc bấm số tiền hale
trong CÁC PHÍM TIỀN HALE lẻ.
Để nhập số lượng đầu tiên quí vị hãy bấm số lượng hàng trong phần CÁC Ô SỐ sau đó bấm dấu nhân X ở phím
điều hướng- NAVIGAČNÍ KLÁVESE. Ví dụ: 8 bánh mì giá 5 ku bấm: 8 X 5,00.

Với cách sử dụng bàn phím: Bảng số hiện trên màn hình tương đương với bảng số trên bàn phím rời. Dấu (nhân) X tương
đương với phím sao * (nhân) trên bàn phím rời. Hãy ấn dấu chấm trên bảng số của bàn phím rời sau đó ấn số trên bàn

phím tương đương với số tiền hale lẻ. Ví dụ: 8 korun 90 hale ấn : số 8.90
NHẬP MỨC THUẾ DPH (đối với người trả thuế)

-

Sau khi đã nhập giá bán hoặc số lượng bằng các cách đã nêu quí vị hãy chọn mức thuế DPH bằng cách ấn phím
THUẾ DPH. Mức giá thuế mặc định sẵn trong phần mềm là 15%. Nếu như quí vị bán hàng với loại thuế này thì
không cần phải đổi mức thuế.

-

Mức sàn thuế cũng có thể thay đổi bằng cách ấn phím màu xanh NHÓM HÀNG trong phần TLAČÍTKA FUNKCE –
tíng năng các ô hàng/ NASTAVENÍ TLAČÍTEK ZBOŽÍ-cài đặt các ô hàng(xem phần hướng dẫn sử dụng). Ví dụ: cài
đặt mức thuế cho nhóm hàng ALKOHOL-RƯỢU là 21% thì những lần bán sau, các mặt hàng trong nhóm hàng
rượu sẽ tự động chịu thuế 21%.

Với cách sử dụng bàn phím: Chọn mức giá DPH bằng cách bấm phím / (chia) trên bảng số trên bàn phím rời.

NHẬP BAO BÌ, VỎ CHAI
-

Một số mặt hàng di kèm vỏ hay bao bì có thể trả lại(mức thuế DPH là 0%) khi bán phải ấn thêm bao bì-trả vỏsau đó làm theo cách hướng dẫn.

-

Sau khi nhập số hàng hay số lượng hàng và giá bán kèo theo mức thuế DPH quí vị ấn phím VỎ với giá trị 3
korun.

-

Trong BIÊN LAI thì sẽ tự động in ra hai dòng gồm: dòng tiền hàng (cùng mức thuế DPH của mặt hàng đó) và
dòng thứ hai là dòng tiền vỏ, bao bì với mừc thuế DPH là 0%.

Với cách sử dụng bàn phím: Để bhập bao bì,vỏ chai-ấn phím + (cộng) trên bảng số sau đó ấn số 3 (giá trị của bao bì – vỏ chai).

NHẬP HÀNG ĐÃ CÂN
-

Để nhập khối lượng ấn một trong các con số tương đương với số cân nặng sau đó ấn phím KHỐI LƯỢNG g. Ví
dụ: 1 cân 200 gram táo thì ấn: số 1200 và phím gram. (1kg = 1000 gram).

-

Khối lượng sẽ tự động được chuyển thành kilogram – cân. ( ví dụ: 250 g sẽ được đổi thành 0,25 kg), sau đó trên
bàn phím quí vị hãy bấm giá của mặt hàng đang bán và số tiền sẽ tự nhảy lên trên màn hình.

-

Thay vì ấn 1 kg thì quí vị có thể ấn vào ô mà đã được lập trước cho giá cho 1 cân hàng. Ví dụ: lập một ô mà ở đó
có sẵn giá bán cho 1 cân táo thì khi ấn vào ô đó sẽ tự nhảy tiền bán hàng cho 1 cân táo.

Với cách sử dụng bàn phím: để thay phím KHỐI LƯỢNG g có thể bấm dấu mũi tên đâm sang bên tay trái  , nút này sẽ biến
đổi gram-lạng thành kilogram-cân. Tiếp theo đó quí vị tiếp tục bán hàng giống như cách nhập giá bán hay chọn mặt hàng từ ban
phím.

2. NHẬP HÀNG QUA Ô ĐÃ CÓ HÀNG LÀM SẴN HOẶC BẰNG CÁCH TÌM TRONG DANH MỤC HÀNG
NHẬP HÀNG QUA Ô CÓ HÀNG LẬP SẴN
-

Quí vị có thể lập ô bán hàng cho mọi mặt hàng mà quí vị thường bán nhất , sau đó khi bán hàng quí vị chỉ cần
nhấn vào ô màu xanh có mặt hàng đó trên màn hình thay vì phải ấn giá bán. Lập ô hàng bằng cách ấn CHỨC
NĂNG Ô HÀNG / LẮP ĐẶT Ô HÀNG (xem tại phần hướng dẫn sử dụng).

-

Khi bán hàng quí vị ấn chọn ô có mặt hàng lập sẵn, hoặc trước tiên chọn NHÓM HÀNG và sau đó chọn mắt
hàng có trong nhóm hàng đó.

-

Khi bán hàng với số lượng nhiều thì quí vị nhấn vào một con số tương đương số lượng hàng và sau đó ấn chọn ô
có mặt hàng lập sẵn.

Với cách sử dụng bàn phím rời: Quí vị hãy ấn mã hàng nhanh gồm có 4 chữ số thay cho cách ấn vào Ô HÀNG hoặc NHÓM
HÀNG. Mã hàng nhanh của mặt hàng quí vị cũng có thể nhìn thấy trên các ô hàng. Sau khi nhập một mã hàng nhanh của mặt
hàng hoặc nhóm hàng thì mã hàng đó sẽ xuất hiện trên phím điều hướng và nhấn Enter để xác nhận mã hàng đó.

NHẬP HÀNG BẰNG CÁCH TÌM HÀNG TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA
-

Để tìm hàng quí vị ấn vào nút CHỨC NĂNG sau đó ấn vào bút TÌM TRONG DANH MỤC

-

Sau đó sẽ hiện ra màn hình cho việc tìm hàng bằng nhiền cách tìm, ví dụ tìm hành bầng cách nhập tên hàng.

-

Nếu như mặt hàng nào đó có giá bán rồi thì khi bán hàng giá bán của mặt hàng đó sẽ tự động có trong biên lai,
nếu chưa có giá thì phần mềm sẽ yêu cầu quí vị nhập giá cho mặt hàng đó, sau đó phần mềm sẽ tự động nhớ
giá bán của mặt hàng đó cho những lần bán sau. Hình minh họa cho uqá trình này hãy xem tại mục hướng dẫn
sử dụng.

Với cách sử dụng bàn phím : Bàn phím cực kì hữu ích cho việc tìm kiếm hàng hóa trong danh mục.

3.NHẬP HÀNG BẰNG CÁCH NHẬP MÃ VẠCH HÀNG
NHẬP HÀNG VÀ SỐ LƯỢNG
-

Hãy nhập mã vạch hàng để bán hàng. Nếu hàng đã có trong bảng giá thì trong màn hình bán hàng sẽ hiện giá
bán của mặt hàng đó.

-

Để nhập số lượnh đầ tiên nhấn chọn một con số ví dụ 1, 2, 3, 4 vv… sau đó nhập mã vạch hàng.

Với cách dùng bàn phím: Bảng số hiện trên màn hình tính tiền có giá trị tương đương vối bảng số trên bàn phím.

TỰ HỌC: KHI HÀNG KHÔNG CÓ TRONG BẢNG GIÁ NHƯNG CÓ TRONG DANH MỤC HÀNG
-

Nếu như hàng không có trong bảng giá nhưng có trong danh mục hàng thì khi bán hàng ở phía trên ô bán hàng
sẽ hiện lên tên hàng hoặc ảnh của mặt hàng đó, và trong cửa sổ bán hàng sẽ là số lượng và lúc này quí vị chỉ cần
bấm giá bán của mặt hàng đó. Bấm giá bán như cách bấm thẳng giá khi bán hàng không mã vạch (hãy xem
trong phần 1. BẤM THẲNG GIÁ/NHẬP GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG).

-

Giá bán khi được nhập sẽ tự động được nhớ vào trong phần mềm và sẽ được dùng cho những lần bán hàng
sau.

TỰ HỌC: KHI HÀNG KHÔNG CÓ TRONG BẢNG GIÁ LẪN DANH MỤC HÀNG
-

Nếu như hàng không có trong bảng giá nhưng có trong danh mục hàng thì khi bán hàng ở phía trên ô bán hàng
sẽ hiện lên mã vạch của hàng, và trong cửa sổ bán hàng sẽ là số lượng và lúc này quí vị chỉ cần bấm giá bán của
mặt hàng đó. Bấm giá bán như cách bấm thẳng giá khi bán hàng không mã vạch (hãy xem trong phần 1. BẤM
THẲNG GIÁ/NHẬP GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG).

-

Giá bán khi được nhập sẽ tự động được nhớ vào trong phần mềm và sẽ được dùng cho những lần bán hàng
sau.

-

Mặt hàng đó sau đó sẽ được nhớ vào trong hệ thống dưới tên ược tạo ra bởi các noc số trong mã vạch, ví dụ:
„EAN: 1234567890123“. Quí vị sau đó có thể thay đổi tên và thông tin của mặt hàng đó bằng cách bấm vào nút
CHỨC NĂNG/DANH MỤC VÀ BẢNG GIÁ (hãy xem trong phần hướng dẫn sử dụng)

CHÚ Ý:
Quí vị có thể kết hợp tất cả những cách trên để bán hàng.

