HƯỚNG DẪN NHANH – CÁCH SỞA CHỮA
THAY ĐỔI GIÁ BÁN, SỐ LƯỢNG, MỨC THUẾ DPH, VỎ BAI BÌ, HỦY MỤC HÀNG,
HỦY HÓA ĐƠN

1. THAY ĐỔI CÁC MỤC HÀNG TRONG CỬA SỔ BÁN HÀNG (KHI BÁN HÀNG)
-

Trước khi in ra biên lai thì quí vị có thể thay đổi giá bán, mức thuế DPH, số lượng hay vỏ bao bì, hoặc quí vị có thể xóa
toàn bộ tờ hóa đơn đó.

-

Bấn phím BACKSPACE thay đổi giá bán. Khi bấm phím này thì giá bán sẽ được xóa từ bên phải, ấn phím liên tục cho tới
khi xóa hết các noc số mà quí vị muốn. Sau đó quí vị nhấn giá bán bên Ô SỐ CHẴN và kết thúc baăng việc bấm số tiền l
hale.

-

Để thay đổi số lượng hàng hãy dùng phím +1 cho việc thêm 1 ks hàng và -1 tương ứng với việc giảm 1 ks hàng.

-

Để thay đổi mức thuế DPH hoặc bao bì bấm phím THUẾ DPH hoặc phím VỎ CHAI

-

Để hủy một dòng nào đó trong tờ biên lai quí vị hãy bấm phím HỦY MỤC HÀNG.

-

Nếu như quí vị muốn hủy cả tờ biên lai, bấm HỦY BIÊN LAI.

2. THAY ĐỔI CÁC MỤC HÀNG TRONG BIÊN LAI/DANH SÁCH (TRONG CHẾ ĐỘ SỬA
CHỮA)
-

Để sửa chữa các mục trên từ biên lai quí vị hãy bấm phím SỬA. Chệ độ sửa chữa sẽ được chỉ định bằng dấu đèn màu
đỏ.

-

Trong chế độ sửa chữa quí vị hãy chọn mục hàng muốn thay đổi hoặc sửa. Lúc này quí vị không những có thể sửa chữa
mà còn có thể thay đổi giá bán, số lượng, mức thuế DPH, bao bì hoặc hủy bỏ cả mục hàng đó, cách làm ghi ở phần trước
đó.

-

Khi sửa chữa xong bấm phím KẾT THÚC SỬA

-

Khi sửa chữa các mục hàng xong mà quí vị muốn hủy từ biên lai hay bấm phím HỦY BIÊN LAI.

