Lời đầu tiên, Công ty Giải Pháp Phần Mềm Việt Á trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã
quan tâm đến sản phẩm phần mềm quản lý GiHoTech của chúng tôi.
Việt Á xin giới thiệu đến Quý Công ty chức năng chi tiết phần mềm quản lý
GiHoTech - Phân hệ quản lý Kho – Mua hàng (Purchasing) như sau:

I. Chức năng chính:
1. Quản lý đề xuất, mua hàng và sử dụng từ các bộ phận, phòng ban.
a. Nhân viên các bộ phận lập phiếu đề xuất (PA).


Nhập phiếu đề xuất, số lượng, ngày cần hàng, mục đích sử dụng…



Tạo đề xuất từ kế hoạch sử dung.

 Ấn định ngày cần hàng cụ thể.
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Tra cứu lại phiếu xuất.



Nhân viên tạo phiếu đề xuất tra cứu tiến trình được duyệt, không được duyệt



Tra cứu tồn kho tại thời điểm và chỉ đúng kho của bộ phận



In các chứng từ liên quan….

b. Quản lý các cấp duyệt phiếu đề xuất.


Hệ thống cho phép quản lý tối đa 4 cấp duyệt, có thể lựa chọn cấu hình cấp
duyệt từ 1 đến 4.



Cấp duyệt trưởng bộ phận (thấp nhất) chỉ cho phép thấy và duyệt trong phạm
vi bộ phận quản lý.



Các cấp duyệt khác tùy theo phân quyền quản lý.



Cho phép duyệt số lượng.



Cho phép cấp thêm hay bỏ bớt số lượng đề xuất.



Cấp duyệt sau chỉ thấy dữ liệu đã được duyệt trước liền kề.



Ghi lại toàn bộ tiến trình duyệt phiếu.



Tra cứu tồn kho tất cả các chi nhánh và tất cả bộ phận.



Cho phép duyệt điều chuyển giữa các kho, giữa các bộ phận, các chi nhánh.



Hệ thống cho phép đặt giới hạn duyệt phiếu ( mặc định 10 mà không có cấp
nào duyệt sẽ chuyển phiếu thành dạng bị hủy)



In các chứng từ liên quan

2. Quản lý đơn mua hàng và giá mua (PO).
a. Lập đơn hàng


Bộ phận thu mua tự lập đơn hàng



Bộ phận thu mua lập đơn hàng từ các phiếu đề xuất đã được duyệt



Một đơn mua hàng có thể tập hợp nhiều phiếu đề xuất từ tất cả các bộ phận,
chi nhánh.



Một phiếu đề xuất có thể lập nhiều đơn mua hàng khác nhau, nhiều nhà cung
cấp khác nhau.



Khi lập đơn hàng cho phép tra cứu giá mua theo nhà cung cấp, tra cứu giá
mua theo mã hàng có giá mua thực tế gần nhất



Căn cứ ngày cần hàng từ các phiếu đề xuất để ấn định ngày giao hàng cụ thể
cho từng mã hàng có trong đơn mua hàng.

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

Page 2 of 5

b. Giá mua hàng hóa, công cụ, tài sản.


Lập bảng giá mua theo từng nhà cung cấp



Lập bảng giá mua theo hợp đồng cung ứng



Tra cứu giá mua hàng theo đối tượng nhà cung cấp



Tra cứu giá mua theo đối tượng hàng hóa



So sánh giá mua theo đối tượng nhà cung cấp

c. Quản lý ký duyệt đơn hàng


Quản lý kỳ duyệt tối đa 4 cấp duyệt, có thể lựa chọn cấu hình duyệt từ 1 đến 4
cấp.



Mỗi cấp duyệt cho phép lựa chọn lại số lượng, giá mua.



Cấp duyệt sau chỉ thấy kết quả được duyệt cấp trước liền kề



Cho phép cấu hình thời gian hủy các đơn hàng không được duyệt (Hệ thống
lấy thời gian hủy đơn hàng không được duyệt là 10 ngày. Trong 10 ngày tính
từ ngày tạo đơn hàng mà không có cấp nào duyệt thì sẽ chuyển trạng thái đơn
hàng hủy)



Có thể tra cứu lại tiến trình duyệt của các cấp.



Mỗi cấp duyệt hệ thống hỗ trợ tra cứu tồn kho tại thời điểm duyệt.



Hệ thống ghi lại tồn kho thực tế tại thời điểm duyệt để làm cơ sở so sánh đối
chiếu.



In đơn hàng gửi nhà cung cấp.



In đơn hàng đã ký duyệt

3. Quản lý định lương, định mức các thực đơn, tiệc hội nghị.
a. Hệ thống quản lý mua hàng liên kết với phân hệ FO, POS để có dữ liệu thiết lập
định lượng, định mức.
b. Hệ thống hỗ trợ quản lý thiết lập định lượng chi tiết từng mã thực đơn, mã tiệc…
4. Quản lý giá vốn các dịch vụ và chi phí mua
a. Hệ thống căn cứ và thiết lập định lương và bán hàng, tự động tạo phiếu xuất kho
dựa trên các bill bán hàng.
b. Hệ thống cho phép tính giá vốn theo từng mã dịch vụ bán ra.
5. Quản lý nhập xuất tồn kho thực tế.
a. Công cụ hỗ trợ nhập kho từ các đơn hàng.
PMS GiHoTech – Bạn mua sự tiện lợi,chúng tôi bán sự hài lòng

Page 3 of 5

b. Một đơn hàng cho phép tạo nhiều phiếu nhập kho cho các đơn nhập khác nhau.
c. Hệ thống cho phép nhâp nhiều hình thức như: nhập kho từ đơn hàng,tự nhập
kho(không theo đơn mua hàng)….
d. Tra cứu hàng hóa nhập kho theo nhà cung cấp, theo mã hàng, từ ngày đến ngày
e. Hệ thống tự động tạo phiếu xuất kho theo định lượng.
f. Hệ thống cho phép xuất kho theo nhiều hình thức khác nhau: xuất hàng hủy, xuất
điều chỉnh tồn kho cuối kỳ, xuất trả lại hàng cho nhà cung cấp…
g. Theo dõi tồn kho tại điểm.
h. Thống kê cân đối nhập xuất tồn tại mọi thời điểm
6. Quản lý kiểm duyệt thanh toán mua hàng.
a. Căn cứ vào tiến trình lập đơn mua hàng và các phiếu nhập hàng để thống kê
lương hàng hóa nhập vào.
b. Hệ thống cho phép in bảng kê nhập hàng, giá mua cho từng nhà cung cấp, từ
ngày đến ngày.
c. Thống kê nhập hàng theo nhà cung cấp đã có hóa đơn VAT
d. Thống kê hàng hóa nhập vào chưa có hóa đơn VAT.
e. Thống kê hàng hóa xuất trả lại nhà cung cấp.
f. Thống kê hàng hóa nhập thừa thiếu so với đơn mua hàng đã được duyệt
g. In bảng kê nhập xuất tồn kho theo nhiều tiêu chí.
h. In các báo cáo kho liên quan
7. Quản lý các danh mục hàng hóa, công cụ, tài sản
a. Quản lý thông tin nhà cung cấp
b. Quản lý các hợp đồng cung ứng.
c. Quản lý thông tin hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, tài sản
d. Quản lý danh mục phòng ban, các cho nhánh.
e. Quản lý các kho (vị trí lưu trữ hàng hóa công cụ...)
f. Các danh mục phụ trợ khác
II. Quản lý phân quyền
1. Quản lý chi tiết từng tài khoản (User Id) đăng nhập phần mềm
2. Phân quyền cấp độ truy cập phần mềm
3. Phân quyền quản lý chi tiết đến từng kho, từng bộ phận, từng chi nhánh..
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4. Phân quyền chi tiết từng nghiệp vụ: Quyền duyệt, phạm vi duyệt, thêm, xóa, sửa
5. Phân quyền phạm vi tra cứu số liệu, chi nhánh, bộ phận, kho và user Id nhập liệu
6. Phân quyền phạm vi tra cứu lịch sử nhập liệu hay lịch sử thao tác trong phần mềm
III. Các tính năng chung
1. Hỗ trợ nhập liệu nhanh, các bước sau kế thừa dữ liệu các bước trước, giảm tối đa
thao tác nhập liệu, giảm vấn đề nhập sai dữ liệu.
2. Quản lý về chi phí mua hàng
3. So sánh giá mua 1 mã hàng ở nhiều nhà cung cấp
4. Thống kê đơn giá mua hàng theo lịch sử mua hàng , theo từng mã hàng.
5. Cảnh báo cho các trưởng bộ phận (bộ phận duyệt đề xuất/đơn hàng) khi có phiếu đề
xuất/ đơn hàng mới được lập từ các đơn vị phòng ban.
6. Thiết lập giới hạn tồn kho, cảnh báo giới hạn tồn kho
7. Hệ thống liên kết với các phân hệ khác như FO, POS, và BO (kế toán)
8. Hệ thống tự động chuyển số liệu mua vào, nhập kho, xuất kho vào phân hệ kế toán
9. Hệ thống áp dụng được cho hệ thống 1 chuỗi khách sạn, công ty, chi nhánh, áp dụng
cho giải pháp mua hàng tập trung.
IV.Tính năng sẽ phát triển thêm trong tương lai
1. Đánh giá và tính điểm nhà cung cấp
2. Căn cứ vào Action Plan của nhà hàng và tồn kho thực tế hệ thống sẽ tự động cảnh
báo về đề xuất cần hàng.
Trân trọng kính chào.
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Việt Á.
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