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1. Sleva theo % cho một mặt hàng

Sau khi chip hàng song, nếu bạn muốn sleva cho 1 mặt hàng nào đó, thì hãy ấn vào mã đó.
Vào bảng giá.

Ở bảng giá, bạn điền % bạn muốn hạ giá là gì, rồi ấn vào nút SLEVA %.
Ví dụ: 5 -> SLEVA %.
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2. Sleva cho tất cả các mặt hàng theo %

Khi tính tiền song, nếu bạn muốn hạ giá cho toàn bộ các mặt hàng theo % thì làm theo sau.
Đánh số % rồi ấn nut INSERT trên bàn phím. Ví dụ: 10 -> INSERT.

Trên các mặt hàng sẽ có thêm chữ “SLEVA 10% z X Kc”. Để khách có thể kiểm tra là thật sự
đã có hạ giá.
CHÚ Ý: Chức năng này bị phụ thuộc vào phần cho phép được hạ giá cho mục / kategorie đó
hay không (ở phần SẢN PHẨM – DANH MỤC VÀ THUẾ - SLEVA % - chọn CÓ hoặc KHÔNG).
3/15

3. Sleva cho một số danh mục, ví dụ không sleva cho mục
Alkohol/Tabak...v.v.

Ở phần DANH MỤC VÀ THUẾ, bạn có thể sửa để khi sleva, thì các mặt hàng đó có được hạ
giá hay không.
TẤT CẢ CÁC THỂ LOẠI SLEVA %, ĐỀU BỊ PHỤ THUỘC VÀO MỤC HÀNG ĐÓ CÓ CHO
PHÉP HẠ GIÁ % KHÔNG.
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4. Sleva theo korun

Ở bảng tính tiền, bạn hãy ấn vào nút HẠ GIÁ KC, sau đó điền số tiền KC muốn hạ giá là bao
nhiêu. Số tiền ko được nhiều hơn số tổng.
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5. Sleva theo thẻ VIP khách hàng, ví dụ 10kc là giá bt, có thẻ
thì được xuống 5kc.
5.1.

HẠ GIÁ CHO KHÁCH CÓ THẺ V.I.P. – KIỂU CŨ

Ở phần HÀNG HÓA, vào mục HẠ GIÁ. Bạn làm akce như bình thường, nhưng nếu chọn nút
V.I.P., thì hệ thống sẽ chỉ hạ khi có thẻ khách hàng.

CHÚ Ý: Muốn áp dụng AKCE thì phải chip thẻ trước khi tính tiền. Công ty sẽ thêm phần có
thể chip thẻ sau và hệ thống sẽ kiểm tra ngược lại, nhưng tạm thời chưa có.

GỢI Ý: Bạn có thể in cenovka qua nút TISK bên cạnh nút V.I.P., và chọn liệu giá có thẻ sẽ to
hơn, hay nhỏ hơn.
GỢI Ý: Nếu bạn có nhiều hạ giá, và không muốn mất công nhập thủ công, thì có thể ấn vào
nút IMPORT, để nhập sleva vào hệ thống qua file excel (*.xls).
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5.2.

HẠ GIÁ CHO KHÁCH CÓ THẺ V.I.P. – KIỂU MỚI

Vào mục SẢN PHẨM – HẠ GIÁ. Phần AKCE này có nhiều lợi thế hơn, bạn có thể tạo nhiều
mục khác nhau và cho nhiều mặt hàng vào đó để kiểm tra dễ hơn. Khi tạo tên mục hạ giá
song, hãy ấn vào đó rồi chọn XEM.

Bạn có thể chọn hàng qua phần tìm kiếm MÃ, GIÁ, KÝ TỰ hoặc MỤC. Sau đó ấn chuột trái để
chọn. Ở bảng bên phải, dọc KC/%/VIP bận ấn chuột trái 2x để mở dọc đó ra và đánh giá
vào. Nếu là VIP thì chọn là 1. Còn KC hoặc % thì vẫn thế. Sau khi song thì ấn THAY ĐỔI.
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6. Sleva theo kredit mua hàng

Ở phần tính tiền, lựa chọn ANO / NE / STORNO có giá trị khác nhau.
Chọn:
ANO – Thì khi ấn ra bảng trả tiền, thì phần mềm sẽ dùng hết số kredit có thể từ thẻ,
để trừ vào số tiền. Số kredit sẽ không được trừ nhiều hơn số KC. 1 KREDIT =
1 KC. Ngoài ra khi tính tiền song, khách vẫn được cộng kredit theo cài đặt sẵn.
(SẢN PHẨM – GIẢM GIÁ CHO KHÁCH HÀNG – CHUYỂN KC -> KREDIT)
NE – Không chọn trừ số tiền sang KC, chỉ dùng để cộng kredit sau khi tính tiền
STORNO – Hủy lựa chọn dùng thẻ khách hàng

CHÚ Ý: Phần này không giống sleva theo %. Sleva theo % thì sẽ phải chọn NE. Và sleva
% ở trong bảng trả tiền.
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7. Phiên bản in ấn dễ dàng phiếu slevovy kupon (phiếu hạ
giá)
7.1.

TỰ ĐỘNG IN PHIẾU KUPON

Vào qua mục SẢN PHẨM – AUTO PHIẾU GIẢM GIÁ. Như trên ảnh, là lựa chọn tự động in ra
kupon khi giá trị hoá đơn ít nhất 500Kc. Kupon có giá trị 15KC, đến ngày 30.11.2017 và
buộc phải mua ít nhất 200KC nếu muốn dùng kupon.
CHÚ Ý: Từ phiên bản 40.0.0, có thể dung 1 mã kod kupon hạ giá đề dùng lại nhiều lần, giúp
cho việc bạn in letak quảng cáo dễ hơn, vì không cần in nhiều loại mã khác nhau như trước
là chỉ dung được 1x.

9/15

7.2.

IN PHIẾU KUPON THỦ CÔNG

Vào qua mục SẢN PHẨM –PHIẾU GIẢM GIÁ. Vào phần THÊM, tạo như mục 7.1, sau đó ấn
THÊM. Phần mềm sẽ hỏi là muốn tạo bao nhiêu kupon. Nếu bạn muốn tạo 100 kupon thì
đánh 100 vào phần SỐ LƯỢNG IN.

Sau đó trên màn hình sẽ hiện ra các số kupon mình đã tạo ra. Nếu cần in hết ra thì vào phần
SỬA. Chọn số phiếu đầu tiên, song ấn IN RA. Phần mềm sẽ hỏi có muốn hết đến cuối danh
sách không. Bạn chọn YES/NO theo nhu cầu.

CHÚ Ý: Số phiếu nên có từ 4-5 ký tự trở lên, vì dưới 4 ký tự, chip kod sẽ không đọc được.
Chuẩn nhất là từ 5 số trở lên. Số đầu tiên ko được phép là số 0.
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8. Gửi thư akce cho khách hàng qua phần mềm
Vào QUẢN LÝ – GỬI THƯ CHO KHÁCH HÀNG. Chọn gửi cho 1 hoặc VSEM (tất cả). Nếu muốn
gửi thêm file/pdf/ảnh, thì ấn vào mục + FILE / PRILOHA và chọn file đó.

Chú ý: Bạn phải cài trược Email và mật khẩu, phải dùng email của Gmail.
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9. Sleva theo giờ nhất định

Vào mục SẢN PHẨM – GIẢM GIÁ CHO KHÁCH HÀNG – HAPPY HOUR. Trong đó bạn chọn
phần trăm sleva, từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày.

Chú ý: Hạ giá không có giá trị với hàng đang trong akce hoặc hang trong mục đó đang
bị cấm SLEVA %
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10. Sleva % theo số điểm / kredit
Vào mục SẢN PHẨM – GIẢM GIÁ CHO KHÁCH HÀNG – KREDIT -> SLEVA %. Chọn bao nhiêu
kredit có thể đổi sang %.

Nếu sử dụng chức năng này, khi chip thẻ khách hàng, bạn hãy chọn NE. Nếu bạn chọn ANO,
thì sẽ bị gấp 2x hạ giá theo kiểu SLEVA TRỪ ĐIỂM KREDIT + SLEVA % THEO KREDIT
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Ở phần tính tiền, ấn chọn nút KREDIT/SLEVA. Phần mềm sẽ hỏi bạn lần nữa. Khi ấn chấp
nhận, số kredit sẽ bị trừ chực tiếp vào số kredit của khách. Sẽ không có thể lấy lại nữa.

Chú ý: Sleva % này ko được áp dụng cho các mặt hàng AKCE và THEO MỤC ĐƯỢC CHỌN
SLEVA %.
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11. Sleva % theo ngày đến – Nails & Spa
Cách này được dung chủ yếu cho khách tiệm nails / Spa. Khi mà bạn cài đặt sẵn số ngày khi
khách đến, thì sẽ được hạ giá bao nhiêu % (những mục ko được bật sleva %, sẽ không
dung được chức năng này). Để cài, bạn hãy vào phần SẢN PHẨM -> GIẢM GIÁ CHO
KHÁCH HÀNG -> SLEVA % - DNY.

Khi chip thẻ khách hàng, sẽ hiện ra bảng như trên, bạn ấn vào SLEVA / DEN. Để phần mềm
kiểm tra và hạ giá cho khách, theo mặc định của bạn.
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12. Sleva % cài đặt sẵn

Để cài, bạn hãy vào phần SẢN PHẨM -> GIẢM GIÁ CHO KHÁCH HÀNG -> SLEVA %. Sau đó
cài đặt sẵn 4 % sleva theo ý của bạn.

Khi chip thẻ khách hàng, sẽ hiện ra bảng như trên, và bạn ấn chọn % SLEVA mà bạn muốn.
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13. Sleva % cài đặt sẵn theo mức tổng tiền hóa đơn
Chức năng này dùng khi bạn chỉ muốn chip thẻ khách hang, và phần mềm tự hạ giá cho bạn,
không bận tâm gì hết. Cách thức hoạt động như sau:
Như trên ảnh:
1.
2.
3.
4.

Mua từ 0 – 1000kc, không được hạ gì
Mua từ 1500 – 3500kc, sẽ được hạ 10%
Mua từ 3500 – 5500kc, sẽ được hạ 15%
Mua từ 5500 – 10000kc, sẽ được hạ 20%

Khi dùng chức năng này sẽ phải tích vào TẮT BẢNG THÔNG BÁO KHI CHIP THẺ, đồng
nghĩa sẽ bị hạn chế / không dùng một số chức năng hạ giá khác.

Hàng nào trong kosik, mà thuộc nhóm không được hạ giá, thì vẫn ko có thay đổi gì.
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14. Sleva % theo cấp độ thành viên
Nếu chức năng (13) hạ giá theo KC, đối với bạn không đủ. Bạn có thể dùng chức năng này.
Nó cho phép bạn tách từng thẻ ra nhóm riêng.
Ví dụ: Thẻ số 1/4/5/9 sẽ thuộc nhóm VIP 1, và được tự động hạ giá 5%, nhóm VIP 2 được
10% và VIP GOLD được 30%.
Tên mục và số % bạn có thể cài đặt riêng theo ý thích (như trên ảnh).

Khi dùng chức năng này sẽ phải tích vào TẮT BẢNG THÔNG BÁO KHI CHIP THẺ, đồng
nghĩa sẽ bị hạn chế / không dùng một số chức năng hạ giá khác.
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15. Tích QR CODE vào hóa đơn để đánh giá hoặc làm
đường link vào trang web
Nếu bạn muốn in dưới cuống hóa đơn QR CODE để đưa đến trang web của tiệm / cửa hàng
hoặc dùng để đánh giá tình trạng cửa hang hay nhân viên ..v.v...
Cách cài ở phần ĐIỀU CHỈNH - ADMIN - HỆ THỐNG - chọn IN QR CODE TRANG WEB ĐỂ
KHÁCH ĐÁNH GIÁ (HÓA ĐƠN) - sau đó đánh đường link web vào, hoặc nếu chỉ muốn in
đường link web bình thường thì chọn tiếp ĐƯỜNG LINK WEB BÌNH THƯỜNG

19/15

16. In Kupon hạ giá liền ngay dưới hóa đơn
Cách cài ở phần ĐIỀU CHỈNH - ADMIN - HỆ THỐNG - chọn IN LIỀN PHIẾU HẠ GIÁ DƯỚI
HÓA ĐƠN. Sau đó các phiếu kupon hạ giá sẽ tự động được in dưới hóa đơn (nếu đạt tiêu
chuẩn để in ra ở phần SẢN PHẨM – AUTO PHIẾU GIẢM GIÁ).
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17. Kích hoạt chức năng cho phép sử dùng kredit có hạn
1 năm từ ngày nạp
Một số khách hàng nếu muốn số kredit sau khi nạp vào thẻ (voucher), chỉ dùng được 1 năm,
thì hãy vào phần SẢN PHẨM – GIẢM GIÁ CHO KHÁCH HÀNG -Phần CHUYỂN KC -> KREDIT –
kích hoạt chức năng BẬT CHỨC NĂNG HẠN 1 NĂM SAU KHI NẠP KREDIT.
Ví dụ: Nếu khách đến nạp thẻ, hoặc mua dưới dạng voucher để tặng, thì nếu trong vòng 1
năm từ hôm nạp mà không dùng, thì sẽ mất số kredit đó.
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Tất cả các chức năng hạ giá sẽ được nâng cấp liên tục, và có thể thay đổi theo
thời gian.
Bạn hãy đọc qua để biết sơ sơ các chức năng hạ giá, sau đó chọn cho mình
những chức năng cần dùng.

Nếu bạn cần hỏi gì, xin hãy gọi vào 721 250 835 hoặc nhắn tin vào FB của công
ty VINASOFT / CTY VINASOFT

Bảng hướng dẫn này được lấy từ phiên bản 22.2.0.
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