Lời đầu tiên, Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Việt Á chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan
tâm đến sản phẩm phần mềm quản lý Khách sạn GiHoTech của chúng tôi.
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Việt Á trân trọng giới thiệu đến Quý Công ty Bảng mô tả chi
tiết tính năng Phần mềm quản lý GiHoTech – Phân hệ quản lý nhà hàng như sau:

STT
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CHỨC NĂNG
Danh mục hệ thống

MÔ TẢ
Danh mục good list
.....

2

Quản lý người dùng

Phân quyền chi tiết cho từng tài khoản người dùng.
Mỗi người dùng có chức năng phân quyền khác nhau
như quyền nhập bill, điều chỉnh bill, hủy bill.
Mọi tương tác của từng tài khoản người đều được hệ
thống ghi lại.
Phân quyền cho các chức năng gỡ bill sai, xóa hóa đơn
VAT…

3

Quản lý thực đơn món ăn

Thiết lập danh sách các món ăn theo cho từng khu vực
bán hàng.
Phân thực đơn theo nhiều lớp như nhóm, loại menu
theo nhu cầu thống kê.
Quản lý giá theo nhiều lớp như nhóm giá bán.
Cho phép khóa giá bán cố định hoặc cho phép điều
chỉnh giá khi nhập bill bán hàng.
Màn hình tra cứu và thiết lập danh sách menu tiện
dụng và dể sử dụng.
Một mã thực đơn cho phép bán nhiều giá ở nhiều khu
vực bán hàng khác nhau.

PMS GiHoTech – Bạn mua sự tiện lợi, chúng tôi bán sự hài lòng

Page 1 of 2

Cho phép thiếp lập thực đơn ngày (các mã món ăn chỉ
có hiệu lực trong này).
Cho phép ẩn mã thực đơn không còn sử dụng.
4

Quản lý bán hàng

Thiết lập sơ đồ bàn theo mô hình tổ chức của nhà hàng
(người dùng có thể tự Thiết lập sơ đồ bàn).
Màn hình quản lý qui trình nhập bill bán hàng theo
nhiều tính năng tiện dụng cho nhân viên phục vụ như
điều chỉnh, nhập bàn, chuyển bán, tách bàn …. màn
hình này có thể sử trên điện thoại di động hoặc Ipad.
Chức năng gộp bill, tách bill.
Chức năng phân loại món ăn theo từng khu vực chế
biến. Hệ thống tự động in order cho khu vực chế biến
theo phân loại cho từng khu vực.
Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ các chức năng tra cứu
nhanh và rất tiện dụng cho nhân viên phục vụ.
Quản lý và thông kê thanh toán theo ca, ngày, bộ phận,
quầy thu ngân.
Thống kê bán hàng theo ca, ngày, nhân viên, quầy
Xuất hóa đơn VAT từ phần mềm (điều chỉnh theo yêu
cầu)
Phần mềm cho phép thanh toán theo nhiều hình thức
thanh toán khác nhau như: tiền mặt, cà thẻ, chuyển
khoản…

5

Chăm sóc khách hàng

Lập bảng thống kê khách hàng sử dụng dịch gần nhất.
Thống kê các thông tin khác như: ngày sinh nhật người
liên hệ, ngày thành lập công ty.
Quản lý và phát hành thẻ khách hàng.

6

Báo cáo

Trân trọng kính chào.
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Việt Á.
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