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LỜI NÓI ĐẦU 

Quản lý tài chính giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt 

ñộng kinh doanh. Đối với hoạt ñộng kinh doanh bán hàng Siêu thị - 

Shop, các giao dịch hoạt ñộng bán hàng thu ngân hàng ngày liên 

quan trực tiếp ñến tiền mặt do vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro trong việc 

quản lý kinh doanh. 

Để quản lý tốt ñược phương án kinh doanh Siêu thị - Shop, khắc 

phục ñược những rủi ro trên, Công ty Cổ Phần ACMAN xin giới 

thiệu giải pháp quản lý tối ưu trong quản lý hệ thống Siêu thị - Shop, 

phần mềm quản lý bán hàng Acpro8.1_SHOP. 

Acpro8.1_SHOP là phần mềm quản lý bán hàng thông minh và 

ñơn giản nhất. Chương trình tích hợp hệ thống thanh toán qua ñầu 

ñọc mã vạch giúp cho việc quản lý hàng hóa cũng như thanh toán 

ñược nhanh nhất và chính xác nhất. Đồng thời hệ thống ñược tích 

hợp với kế toán giúp cho việc quản lý tổng thể tài chính của phương 

án kinh doanh. 

Acpro8.1_SHOP với tính năng vượt trội là tính thống nhất về 

quản lý trên chuỗi hệ thống bán hàng, dữ liệu ñược tích hợp về dữ 

liệu trung tâm hệ thống kế toán, giải pháp này ñem lại bài toán quản 

lý tài chính tối ưu. 

Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ trang bị những kiến thức căn bản 

trong quản lý bán hàng Siêu thị - Shop và hướng dẫn sử dụng thành 

thạo phần mềm quản lý bán hàng Acpro8.1_SHOP. 

Mặc dù các tác giả ñã rất cố gắng biên soạn cuốn sách này, song 

không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi hoan nghênh những ý 

kiến góp ý, phê bình ñể trong lần tái bản sau sẽ ñược hoàn thiện hơn. 
     

CÔNG TY CỔ PHẦN ACMAN 
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PHẦN I: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH BÁN HÀNG 

1.1  Tổng quan về quản lý Siêu thị - Shop 
1.1.1 Định nghĩa. 
Siêu thị - Shop là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh thương mại 
với các nghiệp vụ kinh tế căn bản là mua hàng hóa và bán hàng với 
số lượng nhiều, ñòi hỏi công việc phải nhanh và chính xác. 
Các nghiệp vụ căn bản trong quản lý bán hàng: 

� Nhập hàng và in, dán tem mã vạch nhập kho 
� Bán hàng in hóa ñơn thanh toán bằng ñầu ñọc mã vạch  
� Kế toán kiểm soát và xác ñịnh kết quả kinh doanh 

Để quản lý việc bán hàng ñược tốt nhất, Siêu thị - Shop cần phải 
thực hiện xây dựng quy trình quản lý bán hàng và ứng dụng phần 
mềm trong quản lý. 

1.1.2 Quy trình quản lý Siêu thi - Shop. 
STT Quy trình thực hiện Diễn giải quy trình 

 

B 1 

 

 

 

 

 
- In tem mã vạch, xác ñịnh giá bán hàng 
- Chuyển hàng vào kho, Shop, Siêu thị 

 

B 2 

 

 

 

 

 
- Xuất hàng qua ñầu ñọc mã vãch 
- In hóa ñơn thanh toán, thu tiền bán hàng 

 

B 3 

 

 

 

 

 
- Doanh thu, giao ca, nộp tiền về quỹ 
- Kiểm soát, quyết toán ca, xử lý sai xót 

 

B 4 

 

 

 

 

 
- Kiểm soát ñầu tư ban ñầu 
- Theo dõi chi phí, doanh thu hàng ngày 
 

 

B 5 

 

 

- Nhận báo cáo quản trị (ngày, tuần, tháng) 
- Phân tích số liệu, ñánh giá hiệu quả phương án   
kinh doanh. 

Nhập hàng 

Thu ngân 

Quyết toán ca 

Giám ñốc 

Kế toán quản trị 
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1.1.3 Chi tiết thực hiện quy trình 
1. Nhập hàng 

Nhập hàng là việc kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng hàng 

hóa khi chuyển về, và ký xác nhận, lập phiếu nhập kho hàng hóa 

ñồng thời cho in tem mã vạch dán vào hàng hóa xác ñịnh giá bán. 

Phiếu nhập mẫu: 

Đơn vị: Mẫu số 01 – VT 

Địa chỉ: Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC 

 Ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Trưởng BTC 

Phiếu nhập kho 
Ngày 01 tháng 10 năm 2014 

   Số :  PN001   

   Nợ :  1561   

   Có : 1111   

Họ tên người giao hàng : 

Diễn giải : 

Nhập tại kho : Giá mua hàng hóa 

STT Mã VT Tên hàng hóa ĐVT SL Đơn giá 
Thành 

tiền 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

Cộng:       0 

(Số tiền bằng chữ : ./.) 

       

    Ngày ...tháng …năm 20…   

      Người lập phiếu            Người giao hàng                     Thủ kho                          Kế toán trưởng 

          (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                         (Ký, họ tên) 
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Tem mã vạch mẫu: 

 
Ghi chú: 

Kế toán, kiểm soát hàng, thủ kho thực hiện nhập hàng xác ñịnh 

giá bán, số lượng hàng, in số lượng tem theo từng mặt hàng dán. 
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2. Thực hiện thu ngân, hóa ñơn thanh toán 

Thực hiện thu ngân là việc dùng ñầu ñọc mã vạch nhận diện, tự ñộng 
xuất hàng, tính tiền thanh toán khi thu ngân. 
Hóa ñơn thanh toán ñược thiết kế theo yêu cầu mẫu của nhà hàng 
ñảm bảo mẫu hóa ñơn ñẹp, thông tin rõ ràng, chuyên nghiệp  phù 
hợp với máy in chuyên dụng của từng Shop. 

Hóa ñơn mẫu: 
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3. Kiểm soát, quyết toán giao ca 

Kiểm soát cuối ca chốt doanh số, số tiền thu ñược, hóa ñơn in sai, 

(hóa ñơn kèm theo, chú thích nếu có) 

Nộp tiền về quỹ, ký nhận báo cáo (thủ quỹ, quản lý, thu ngân) 

Kế toán kiểm soát lại toàn bộ thông tin vào ngày hôm sau và quyết 

toán toàn bộ thông tin ca (ngày hôm trước) 

Báo cáo giao ca mẫu: 
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4. Kế toán quản trị bán hàng 

Kế toán quản trị bán hàng là việc theo dõi chi tiết toàn bộ tình hình 
tài chính của phương án kinh doanh ñầu tư của Shop, Siêu thị. Việc 
quản lý hạch toán này ñược thực hiện theo từng cơ sở kinh doanh 
phù hợp với mô hình. 
Phần mềm quản lý bán hàng Acpro8.1_SHOP ñáp ứng tối ña nhu 
cầu này của bạn, thực hiện tích hợp từ thu ngân ñến việc hạch toán 
kế toán, cung cấp hệ thống báo cáo cho ban lãnh ñạo. 
Thông tin cơ bản của kế toán quản trị: 

- Kiểm soát doanh thu (thu ngân) từng cơ sở theo ngày 

- Xuất kho tự ñộng, xác ñịnh lãi, lỗ ñến từng mặt hàng 

- Xử lý sai sót, hao hụt, lập báo cáo quản trị Shop, Siêu thị 

- Theo dõi quản lý tài sản, chi phí ñầu tư ban ñầu 

- Gửi báo cáo cho quản lý, cảnh báo thông tin bất thường 

Các công việc thực hiện phải trên một hệ thống và thực hiện tức thời, 
báo cáo theo ngày ñể từ ñó kịp thời xử lý. 

5. Quản lý bán hàng 

Để quản lý tốt ñược hệ thông thống bán hàng, nhà quản lý cần phải 
thực hiệt tất cả các khâu từ việc nhập hàng, quản lý hàng hóa, trưng 
bày hàng hóa cho ñến nhân sự phụ trách từng khâu, từng khu vực ñể 
từ ñó có ñược sản phẩm dịch vụ tốt nhất. 
Khi xây dựng ñược mô hình phát triển, quản lý ñó chính là tiền ñề ñể 
phát triển ñược chuỗi hệ thống của hàng, Siêu thị. 
Quản lý tài chính của của hàng siêu thị ñối với vai trò quản lý là có 
nội quy quy tắc trong việc kiểm soát thu ngân, kế toán quản trị theo 
dõi các chi phí ñầu vào ñể từ ñó có ñược thông tin chính xác về tình 
hình hoạt ñộng kinh doanh. 
Nhà quản lý nhận báo cáo quản trị sử lý các vấn ñề và ñọc phân tích 
số liệu báo cáo ñể có phương án phù hợp với hoạt ñộng kinh doanh. 

1.2 Ứng dụng phần mềm trong quản lý bán hàng. 
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Kinh doanh trong lĩnh vực Shop – Siêu thị có tính ñặc thù ñể thực 

hiện tốt công việc quản lý này bạn cần ứng dụng phần mềm quản lý 

chuyên dụng ñể ñáp ứng nhu cầu quản lý phù hợp. 

Phần mềm quản lý nhà hàng Acpro8.1_SHOP ñược tích hợp với 2 

gói sản phẩm chính trong quản lý bán hàng: 

1. Acpro8.1_SHOP: Thu ngân, nhập kho, kế toán quản trị 

2. Acpro8.1_SHOP: Kế toán thuế theo quy ñịnh 

Thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ cho việc ứng dụng phần mềm 

Acpro8.1_SHOP bao gồm: 
 - Máy tính, máy in Laset A4 (bắt buộc) 

            - Đầu ñọc mã vạch (bắt buộc) 

  - Máy in hóa ñơn chuyên dụng (nếu có) 

 - Máy in tem mã vạch chuyên dụng (nếu có) 

 - Giấy in tem, giấy in hóa ñơn, A4 in báo cáo 

1.2.1 Nhập hàng in tem mã vạch. 

Để ñảm bảo quản lý hệ thống hàng hóa tốt nhất, khoa học, chuyên 

nghiệp. Toàn bộ hệ thống hàng hóa khi nhập kho phải in tem mã 

vạch và dán lên hàng hóa. 

Tem mã vạch thường thể hiện các thông tin sau: 

• Mã vạch (mã hóa quản lý khi thanh toán) 

• Mã hàng ñối chiếu 

• Tên hàng 

• Giá bán sản phẩm 

• Tên thương hiệu (nếu có) 

Hàng hóa sau khi thực hiện việc dán tem mã vạch ñược chuyển về 

giá kệ trong Siêu thị – Shop hoặc kho hàng quản lý. 
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Toàn bộ thông tin hàng nhập ñược quản lý trên phầm mềm bán hàng 

Acpro8.1_SHOP và thông tin ñược chuyển về cho kế toán kiểm soát lại. 

1.2.2 Quản lý thu ngân trên Acpro8.1_SHOP 

Phần mềm bán hàng Acpro8.1_SHOP thông qua ñầu ñọc mã vạch ñể 

nhận diện hàng hóa thanh toán, chương trình sẽ tự ñộng tính tiền cho 

khách hàng nhanh và chính xác nhất và in hóa ñơn thanh toán cho 

khách hàng. 

Toàn bộ thông tin thu tiền ñược quản lý chi tiết ñến từng mặt hàng, 

hóa ñơn, từng ca, từng cán bộ thu ngân và ñược lưu tức thời khi 

thanh toán. Thông tin quản lý ñược phân quyền, hệ thống mã hóa 

quản lý tránh gian lận, rủi ro về vấn ñề này. 

1.2.3 Kế toán bán hàng Siêu thị. 

Bán hàng Shop – Siêu thị là một tổ chức kinh doanh, ñể quản lý tài 
chính một cách hiệu quả, kiểm soát tốt phương án kinh doanh, chúng 
ta phải ứng dụng khoa học kế toán vào quản lý tài chính. 

Khi sử dụng khoa học kế toán trong quản lý tài chính Shop – Siêu 
thị, thì bài toán quản lý ñược ñáp ứng tối ña, phù hợp với mọi quy 
mô bán hàng (từ một cửa hàng nhỏ cho ñến một chuỗi hệ thống). 

Từ sự phân tích nhu cầu quản lý thực tiễn mà bạn thực hiện tổ chức 

quản lý cửa hàng và lựa chọn gói phần mềm tích hợp kế toán phù 

hợp với cơ sở kinh doanh của mình: 

 Kế toán quản trị 

Kế toán quản trị là việc quản lý hệ thống thông tin tài chính kế toán 

nội bộ của phương án kinh doanh Shop – Siêu thị. 

 Kế toán thuế 
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Kế toán thuế là việc thực hiện công việc kế toán theo quy ñịnh chế 

ñộ hiện hành thực hiện, phần mềm ñược tích hợp tự in hóa ñơn 

GTGT, phần mềm HTKK trong báo cáo thuế quy ñịnh hiện hành. 
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PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 

2.1 Thao tác căn bản làm việc với Acpro8.1_SHOP. 

2.1.1 Cài ñặt chương trình phần mềm Acpro8.1_SHOP. 

1. Cài ñặt phần mềm Acpro8.1_SHOP  

Bạn dùng bộ cài setup trong ñĩa CDROM do chúng tôi ñã cung cấp, 
chương trình cài ñặt hoàn tất sẽ tự ñộng tạo ra thư mục 
D:\Acpro8.1_SHOP, mọi dữ liệu của chương trình ñược chứa tại thư 
mục này. 

2. Cài ñặt thiết bị tích hợp: 

- Cài ñặt máy in tem mã vạch 
- Cài ñặt máy in hóa ñơn chuyên dụng 
- Kiểm tra tem mã vạch in ra 
- Kiểm tra mẫu hóa ñơn in ra 

2.1.2 Mở chương trình. 

Nháy ñúp chuột vào biểu tượng file chạy Acpro8.1_SHOP của 
chương trình trên màn hình Desktop, giao diện như sau: 

 
Sau ñó tích vào “kết nối Database” 



 
 

16 

 
Các thông tin cơ bản khi mở chương trình: 

- Tên ñăng nhập: Admin (hoặc tên thiết lập của của bạn) 

- Mật khẩu:  1 mặc ñịnh (người dùng thay ñổi tùy ý)  

- Mã bảo mật: Dùng cho doanh nghiệp kế toán tự in hóa ñơn. 

- Tên máy chủ: Gồm tên máy tính và tên cơ sở dữ liệu mặc 

ñịnh là “ACPRO81_SERVER” 
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- Tên truy cập: sa 

- Mật khẩu: Mặc ñịnh là 1 

Thiết lập cơ sở dữ liệu mới: 

Khi cài ñặt lần ñầu tiên, kế toán cần tạo cơ sở dữ liệu làm việc cho doanh 

nghiệp mình, công việc này bạn chỉ cần làm một lần, dữ liệu và ñường dẫn dữ liệu 

tự lưu mặc ñịnh trên chương trình cho các lần làm việc tiếp theo. 

• Tạo cơ sở dữ liệu 

Bạn bấm vào nút tạo mới, mật khẩu mặc ñịnh là: 1, bạn có thể ñổi mật khâu này 

tùy ý. 

 
Giao diện thiết lập cơ sỏ dữ liệu như sau: 

 

Các thông tin khai báo: 

- Mã số thuế:  Gõ mã số thuế ñơn vị sử dụng 

- Tên công ty:  Tên ñơn vị sử dụng 
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- Năm tài chính: Năm tài chính sử dụng 

- Tên dữ liệu:  Tên file dữ liệu sử dụng 

Khai báo thông tin hoàn thành chọn “Chấp nhận” dữ liệu doanh nghiệp ñược tạo 

ra, bạn có thể tạo nhiều dữ liệu, làm việc cho nhiều doanh nghiệp trên phần mềm. 

• Khôi phục dữ liệu 

Khôi phục dữ liệu là việc là việc lấy lại dữ liệu tại thời ñiểm trước ñó thay thế cho 

dữ liệu ñang thực hiện (có thế do sai xót, kế toán muốn khôi phục lấy lại dữ liệu 

lần sao lựu chuẩn, gần nhất). Thao tác khôi phục dữ liệu nhu sau: 

 
Mật khẩu mặc ñịnh là: 1, bạn có thể ñổi mật khâu này tùy ý, giao diện chọn ñường 
dẫn cơ sở dữ liệu lưu như sau: 

 
Chọn ñường dẫn nơi lưu file Back_up cần khôi phục 
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• Gỡ bỏ dữ liệu 

Gỡ bỏ là thao tác Back_up dữ liệu ñồng thời Copy dữ liệu này ñến một nơi khác 

(về máy khác ñể làm việc) ñồng thời xóa file dữ liệu ñó ở máy tính ñó ñi. Thao tác 

thực hiện như sau: 

Bấm vào “Gỡ bỏ”, mật khẩu mặc ñịnh là 1, bạn có thể ñổi mật khâu này tùy ý, 

giao diện thực hiện như sau: 

 

Dữ liệu mặc lưu vào: D\ACPro8.1\Databasse\Back_up và lưu ra thiết bị hoặc thư 

mục ñể Copy về máy khác có ñặt ACPro8.1 ñể làm tiếp với dữ liệu này. 
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• Import dữ liệu 

 Import dữ liệu là việc Copy dữ liệu từ máy khác, từ thự mục lưu dữ liệu vào 

chương trình ñể thực hiện công việc kế toán của doanh nghiệp (tính năng Import 

và Gỡ bỏ là việc giúp cho kế toán thực hiện Copy dữ liệu từ máy này sang máy 

khác làm việc) 

Bấm vào Import, mật khẩu mặc ñịnh là 1, bạn có thể ñổi mật khâu này tùy ý, giao 

diện thực hiện như sau: 

 
Chọn ñường dẫn nơi lưu file dữ liệu 
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Chon ñường dẫn dữ liệu, mở chương trình 

Người dùng chon ñúng ñường dẫn cơ sở dữ liệu, gõ tên ñăng nhập (Admin), mật 
khẩu (1) mở chương trình. 

 

Chú ý 

Khi làm việc trên mạng LAN bạn phải xác ñịnh ñược máy chủ, nơi 

lưu dữ liệu và chọn ñường dẫn cơ sở dữ liệu làm việc. 
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2.1.3 Thiết lập thông tin ñơn vị và phân quyền người sử dụng 
Hệ thống\ Thông tin ñơn vị sử dụng 

 
Ghi chú: 

- Nhập thông tin tên ñăng nhập, mật khẩu 
- Chọn nhóm quyền (toàn quyền, nhập/sửa, nhập, xem, thu ngân, nhập kho) 

Ghi chú: 
- Mỗi nhân sự phụ trách phần nào, ñược phân quyền tương ñương 
- Nhân sự phân quyền có tên ñăng nhập, mật khẩu riềng, nhân sự ñổi mật 

khẩu tùy ý theo từng nhân sự. 
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2.2 Thiết lập cơ bản Acpro8.1_SHOP 

2.2.1. Thiết lập danh mục chung 

1. SHOP\ Thiết lập chung\ Thiết lập ký hiệu số chứng từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thiết lập này cho phép ñánh số chứng từ tự ñộng cho các loại chứng từ 
tương ứng với các tài khoản quản lý. 

- Việc thiết lập này giúp cho nhập liệu nhanh quản lý tốt chứng từ. 

2. SHOP\ Thiết lập chung\ Thiết lập ñơn vị tính 

 
Ghi chú: 

- Phần thiết lập này giúp bạn nhập liệu nhanh phần ñơn vị tính 
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3. SHOP\ Thiết lập chung\ Danh mục loại tiền 

 
Ghi chú: 

- Phần thiết lập này thiết lập ñồng tiền sử dụng thanh toán, tỷ giá 
4. SHOP\ Thiết lập chung\ Danh mục chiết khấu 

 
Ghi chú: 

Thiết lập phần này giúp cho việc khi in hóa ñơn ñơn thanh toán, nếu nhà hàng 
có tính % chiết khấu cho khách hàng thì chương trình tự trừ phần tiền ñó. 
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5. SHOP\ Thiết lập chung\ Thiết lập hệ thống thanh toán 

 
Ghi chú: 

- Thiết lập hệ thống tích hợp giữa thu ngân với kế toán (phần này chương trình 
ñã thiết lập mặc ñịnh, bạn không cần khai báo, hướng dẫn phần ghi chú). 

- Thiết lập thông tin hóa ñơn: 

� Mẫu hóa ñơn (Viết tắt nhà hàng);  

� Ký hiệu nên 6 ký tự theo chuẩn (2 chữa cái viết hoa, dấu ngăn cách 
/, hai số cuối của năm 11, T tự in, P ñặt in); 

� Từ số HĐ: Tức là số bắt ñầu; 

� Theo tháng\ Theo năm: Tức là số hóa ñơn chạy theo từng tháng 
hoặc chạy theo liên tiếp cả 1 năm; 

- Thiết lập khác bao gồm: 

+ Nhiều thẻ Credit Card: Cho phép sử dụng nhiều thẻ thanh toán cho 1 
hóa ñơn  

+ Chi tiết công nợ: Chi tiết công nợ ñầu kỳ 

+ Nhập theo số lượng/ mã hàng:  

+ Nhập, xuất kho theo vị trí: Dùng cho quản lý cho thuê kho hàng theo 
từng vị trí cố ñịnh 

+ Tự ñộng thêm hàng khi Enter (Thêm dòng nhanh trong trường hợp 
dùng ñầu ñọc mã vạch) 

+ Sửa số hóa ñơn: Khi tích vào thì chương trình cho phép sửa lại số hóa 
ñơn còn nếu không thì số hóa ñơn không sửa ñược vì chương trình chạy 
số hóa ñơn tự ñộng 
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2.2.2. Thiết lập kết chuyển 

SHOP\ Thiết lập chung\ Thiết lập kết chuyển\ Thiết lập bút toán kết chuyển 
tự ñộng 

 
- Là việc khai báo thiết lập thông tin bút toán kết chuyển tự ñộng ñã ñược 

ACMAN thiết lập mặc ñịnh, nếu cần bạn có thể thay ñổi thiết lập này 
theo nguyên tắc kế toán. 

- Vào mục: Kế toán\ Làm bút toán kế chuyển tự ñộng ñể kết chuyển xác 
ñịnh kết quả kinh doanh cuối kỳ (tháng, quý, năm) 

2.2.3. Thiết lập tài khoản tích hợp 
1. Kế toán\ Thiết lập chung\ TK tích hợp\ TK tích hợp theo KH 

 
- Tài khoản tích hợp là việc tích hợp với TK 131 trong kế toán theo dõi công 

nợ với danh mục khách hàng. 
- Các thiết lập khác trợ giúp trong quản lý công nợ (thời gian nợ, số nợ) 
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2. Kế toán\ Thiết lập chung\ TK tích hợp\ TK tích hợp theo NCC 

 
- Khai báo thông tin tài khoản tích hợp nhà cung cấp TK 331 Phải trả, theo dõi 

công nợ phải trả nhà cung cấp. 
2. Kế toán\ Thiết lập chung\ TK tích hợp\ Thiết lập TK ñồng bộ 

 
Phần thiết lập ñồng bộ giúp thống nhất các mã giữa các tk khoản ñể tính giá thành, xuất 
kho giá vốn tự ñộng 

2.2.4. Thiết lập quản trị kho hàng 
Kế toán\ Thiết lập chung\ Thiết lập quản trị kho hàng\ Thiết lập các bút toán 
xuất kho 
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- Căn cứ vào thông tin hàng bán ra (TK 5111 - Doanh thu) chương trình tự 

ñộng xuất giá vốn hàng bán (TK 1561 – giá mua hàng bán) ñể từ ñó xác 
ñịnh kết quả kinh doanh lãi lỗ cuối kỳ. 

- Có 3 lựa chọn lựa chọn: (0 theo tháng, 1 theo ñơn, 2 theo ngày) 

2.2.5. Thiết lập quản lý nhân sự 
Nhân sự\ Danh sách nhân sự 

 
NSD ấn vào nút … trong phần nhóm ñể Khai báo hệ thống phòng ban trong tổ chức 
Sau khi chọn nhóm NSD ấn thêm mới ñể khai báo nhân sự trong tổ chức ñể quản lý. 

2.2.6. Khai báo và thiết lập khấu hao TSCĐ 

NSD vào “Kế toán\ Tài khoản và số dư” chọn tài khoản ñăng ký chi tiết quản lý 
TSCĐ 
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Ghi chú:  

NSD thiết lập thông tin khấu hao TSCĐ vào chi phí chú ý TK nợ nhận khấu 
hao là căn cứ ñể khi khấu hao chương trình sẽ ñưa ra ngoài màn hình phát sinh 
cặp tk nợ - có như khai báo. 

2.2.6. Khai báo và thiết lập phân bổ CCDC 

NSD vào “Kế toán\ Tài khoản và số dư” chọn tài khoản ñăng ký chi tiết quản lý 
chi phí trả trước, CCDC 

 
Ghi chú:  
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NSD thiết lập thông tin phân bổ công cụ dụng cụ vào chi phí chú ý TK nợ 
nhận khấu hao là căn cứ ñể khi phân bổ chương trình sẽ ñưa ra ngoài màn 
hình phát sinh cặp tk nợ - có như khai báo. 

2.3 Bán hàng và quản lý bán hàng 

2.3.1. Bán hàng 
Bán hàng là quá trình thực hiện các giao dịch thanh toán thông qua ñầu 
ñọc mã vạch (Nếu có) ñể xác ñịnh loại hàng số lượng và tiền thanh toán 
của từng ñơn hàng của khách. Công việc này ñòi hỏi tốc ñộ nhanh và 
chính xác. 
1.  Shop\ Bán hàng: 

 
2. Nhập liệu thông tin căn bản: (mặc ñinh tự sinh ra chương trình) 
 Ngày làm việc:                Ngày thực hiện thu ngân 
 Số hóa ñơn:  Số hóa ñơn (ñánh số tự ñộng) 
 Chiết khấu:  Phần trăm chiết khấu (nếu có) 
 Thuế GTGT:  Phần trăm thuế GTGT (nếu có) 
 Nhân viên:  Nhân viên phụ trách bán hàng (nếu có)  
 Khách hàng:  Đối tượng chi tiết khách mua (nếu có)  

3. Thanh toán qua ñầu ñọc mã vạch: 
 - Tự ñộng nhận mã hàng bán 

- Nhập thông tin số lượng 
- Tính tổng tiền thanh toán 
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4.  Thực hiện thanh toán (F5): 

 
5.  In hóa ñơn thanh thanh toán (Hóa ñơn mẫu) 
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2.3.2. Quản lý bán hàng. 

Hóa ñơn khi thanh toán, thông tin hóa ñơn ñồng thời ñược lưu tại mục này trên 
phần mềm. 
SHOP/ QL bán hàng 
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- Hóa ñơn khi in thanh toán ñều ñược lưu tại ñây, thông tin quản lý ñược 

phân quyền sử dụng ñảm bảo không tự xóa hóa ñơn, gian lận thanh toán. 
- Xử lý hóa ñơn sai sót, nhầm lẫn khi kiểm tra quyết toán ca, việc xử lý 

thường làm ngày hôm sau ñó. 
Ghi chú:  

- Phần này xem chi tiết từng hóa ñơn và người có quyền vào ñể xử lý hóa 
ñơn sai sót nếu có. 

3. Báo cáo giao ca 

Kết thúc ca (ngày) thu ngân khóa sổ in báo cáo giao ca xác ñịnh số tiền nộp về 
quỹ, dữ liệu tự ñộng tích hợp về kế toán kiểm tra. 
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4. Báo cáo doanh thu 
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2.4 Nhập hàng in tem mã vạch 

2.4.1 Nhập hàng 

Quản lý hàng hóa tốt nhất và thuận lợi trong quá trình thanh toán, chúng ta tiến 
hành kiểm tra nhập kho hàng hóa theo vị trí, In tem mã vạch (nếu có). 
Khi nhập liệu nhập kho bạn có thể sử dụng màn hình nhập kho chuyên dụng hoặc 
nhập ở giao diện kế toán. 
1. SHOP/ Nhập hàng 

 
Nhập thông tin căn bản: (chương trình tự ñộng mặc ñịnh sinh ra) 

 Ngày             :   Ngày thực hiện nhâp kho 

 Số chứng từ  :  Số phiếu nhập (chương trình ñánh số tự ñộng) 

 Tài khoản Nợ:  Kho hàng nhập 

 Tài khoản Có:  Chọn loại thanh toán  

(Tiền mặt, công nợ, Card – Ngân hàng) 

 Nội dung:  Ghi diễn giải của chương trình 

Nhập chi tiết hàng hóa: 

 F2: Thêm mới phiếu nhập 

 F3: Thêm mới hàng hóa nhập kho 

 F4: Xóa hàng 

 F5: In phiếu nhập 
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 F6: Hủy phiếu nhập kho 

 F7: Ghi ñể lưu phiếu nhập kho 

Nút “Ẩn/ hiện” NSD có thể sử dụng chức năng này ñể ẩn hiện những cột 
không cần thiết 

“In mã vạch” dùng ñể in mã vạch cho hàng hóa nhập kho gồm các thông 
tin như In logo, ngày HH, in giá, in tên hàng, in tên wrap text trong 
trường hợp tên hàng dài 

 
2. In phiếu nhập kho 
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Ghi chú:  

- In phiếu nhập kho hàng hóa, ký nhận và chuyển về kế toán quản lý. 

2.4.2 Quản lý nhập hàng 

Phiếu nhập kho thực hiện ở giao diện nhập kho chuyên dụng ñược thiết lập 
tích hợp mặc ñịnh, sau khi NSD ấn khóa sổ thông tin nhập hoàn thành ñươc tự 
ñộng chuyển về lưu ở giao diện cập nhật chứng từ kế toán. 

      Tại màn hình quản lý nhập hàng NSD có thể sửa và xem chi tiết phiếu nhập 
hoặc xóa phiếu nhập trong trường hợp nhập sai. 

      Tại màn hình quản lý nhập hàng cho phép NSD lọc theo từng User và theo thời 
gian theo chi tiết từ ngày ñến ngày hoặc theo tháng 
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2.5 Kế toán quản trị 
Kế toán quản trị Acpro8.1_SHOP là việc tích hợp phần thu ngân với kế toán kiểm 

soát các thông tin chi phí, ñầu tư, chi phí khác xác ñịnh kết quả kinh doanh ñơn vị. 

2.5.1 Hệ thống tài khoản và số dư 
1. Bảng tài khoản và số dư 

 
Ghi chú: 

- Đây là các tài khoản trong chế ñộ kế toán mà bán hàng thường dùng 
- Kế toán nhập số dư ñầu kỳ và ñăng ký chi tiết các tài khoản ở ñây. 
- Bảng tài khoản bạn có thể thêm bớt ñược (tính năm nhập liệu chuột phải) 

2. Đăng ký chi tiết các tài khoản 
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Ghi chú: 

- Đăng ký chi tiết là việc lựa chọn thiết lập chi tiết cho tài khoản ñể quản lý chi tiết 
- Lựa chon 3, 4 bị mờ ñi là không sử dụng tính năng này (chi tiết VAT) 
- Các tài khoản thường ñược ñăng ký chi tiết mặc ñịnh theo nhu cầu quản lý 

3. Nhập số dư cho TK không ñăng ký chi tiết 

 
Ghi chú 

- Các tài khoản không có ñăng ký chi tiết màn hình nhập liệu tương tự 
- Nhập thông tin chi tiết vào Dư Nợ hoặc Dư Có 
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4. Nhập số dư cho TK 131 (chi tiết công nợ) 

 
 
Ghi chú 

- TK 131 ñăng ký chi tiết loại 2, thiết lập chi tiết danh sách khách hàng 
- Quản lý chi tiết công nợ phải thu ñến từng khách hàng  

5. Nhập chi tiết hàng tồn kho (TK 1561) 

 
Ghi chú 

- Thiết lập chi tiết (Mã hàng, tên hàng, ñơn vị tính, ñơn giá, thành tiền) 
- Các mặt hàng phải thiết lập nhóm hàng hóa (quản lý khoa học) 
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Ghi chú 

- Khai báo mã nhóm, tên nhóm hàng hóa 
 
6. Nhập chi tiết tài sản cố ñịnh (TK 211) 

 
Ghi chú 

- Thiết lập chi tiết (Thông tin chi tiết tài sản cố ñịnh, phân bổ khấu hao) 
- Khai báo tài sản phải lựa chọn loại khấu hao (theo ñường thẳng) 
- Khai báo nhóm tài sản cố ñịnh phân loại quản lý 
- Khai báo ngày bắt ñầu ngày kết thúc tk nợ nhận khấu hao và tk có ñể tính 

khấu hao 
7. Nhập chi tiết công cụ dụng cụ (TK 242) 
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Ghi chú 

- Thiết lập chi tiết (Thông tin chi tiết công cụ dụng cụ, phân bổ) 
- Khai báo công cụ dụng cụ loại phân bổ (trung bình tháng, giảm dần) 
- Khai báo nhóm công cụ dụng cụ phân loại quản lý 
- Khai báo ngày bắt ñầu ngày kết thúc tk nợ nhận phân bổ và tk có ñể tính 

phân bổ. 
8. Nhập chi tiết mã hàng bán (TK 5111) 

 
Ghi chú 

- Bảng này là phần thiết lập menu (phần thu ngân ñã hướng dẫn) 
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2.5.2 Cập nhật chứng từ phát sinh. 

Đây là giao diện duy nhất ñể bạn cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh của Shop – Siêu thị, giao diện ñơn giản, thân thiện dễ làm việc, 

màn hình nhập liệu ñáp ứng ñược tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh của nhà hàng. 

1. Màn hình nhập liệu kế toán. 

Dữ liệu\ Cập nhật chứng từ kế toán 

 
 

Bảng cập nhật chứng từ phát sinh: 

Tên cột Diễn giải Ghi chú 

STT Chương trình tự sinh ra ñể quản lý  

Ngày GS Ngày ghi sổ  

Số CT Số chứng từ  

Ngày CT Ngày chứng từ  

Nội dung Diễn giải  

TK Nợ Theo nguyên tắc ñịnh khoản  

TK Có Theo nguyên tắc ñịnh khoản  

Số tiền Số tiền phát sinh giao dịch  

X Dùng ñể ñánh dấu dòng  
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2.5.3 Hệ thống báo cáo 
Khi hoàn thành việc nhập liệu, kiểm soát kế toán, bạn khai thác các 
báo cáo phục vụ nhu cầu quản lý của nhà hàng: 
1. Chứng từ 

 - Phiếu thu, Phiếu chi 
 - Phiếu nhâp, Phiếu xuất 
 - Chứng từ khác 
2. Báo cáo tài chính 

 - Báo cáo giao ca 
 - Báo cáo chi tiết bán hàng 
 - Bảng tổng hợp bán hàng 
 - Sổ nhật ký chung 
 - Sổ cái các tài khoản 
 - Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi 
 - Kết quả hoạt ñộng kinh doanh 
3. Báo cáo quản trị 
 - Bảng tổng hợp doanh thu theo khách hàng 
 - Chi tiết doanh thu theo từng khách hàng 
 - Bảng tổng hơp doanh thu bán hàng theo nhân viên 
 - Sổ chi tiết doanh số bán hàng theo từng nhân viên 
 - Danh sách hàng bị trả lại 

- Bảng tổng hợp theo từng ñối tượng 
 - Sổ chi tiết theo từng ñối tượng 
 - Bảng tổng hợp hàng tồn kho 
 - Sổ chi tiết hàng tồn kho 
 - Bảng kê xuất hàng hóa 

- Tổng hợp doanh thu theo hàng hóa 
- Chi tiết doanh thu theo hàng hóa 
- Bảng tổng hợp lãi lỗ từng mặt hàng 
- Bảng tổng hợp tài sản cố ñịnh 
- Bảng tổng hợp công cụ dụng cụ 
- Báo cáo người dùng tự thiết lập 
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2.5.4 Nghiệp vụ kế toán bán hàng cơ bản. 
1. Doanh thu bán hàng hóa:  

- Doanh thu bán hàng (hạch toán sau) 

Nợ TK 111; 112; 131 (Tiền mặt, tiền gửi, công nợ) 

  Có TK 5111 (chi tiết từng mặt hàng) 

- Chiết khấu bán hàng (hạch toán sau) 

Nợ TK 521 (chiết khấu bán hàng)  

Có TK 111; 112; 131 (Tiền mặt, tiền gửi, công nợ) 

- Thuế GTGT (hạch toán như sau) 

Nợ TK 111; 112; 131 (Tiền mặt, tiền gửi, công nợ) 

  Có TK 333 (Thuế GTGT) 

2. Nhập kho nguyên vật liệu, thực phẩm của nhà hàng  

Nợ TK 1561 (Chi tiết từng mặt hàng) 

Có TK 111, 331 (chi tiết nhà cung cấp) 

3. Xuất kho hàng hóa: 

 Nợ TK 632 (giá vốn) 

  Có TK 1561 (chi tiết từng mặt hàng) 

- Xuất kho tư ñộng xác ñịnh lãi lỗ từng mặt hàng 

4. Thanh toán tiền công nợ cho nhà cung cấp:  

Nợ TK 331 (Công nợ - Chi tiết ñối tượng) 

  Có TK 111 (Tiền mặt) 

5. Chi tiền thanh toán tiền lương cho nhân viên: 

Nợ TK 642 (Chi phí quản lý) 

  Có TK 111 (Tiền mặt) 
6. Chi tiền thanh toán tiền thuê văn phòng, mặt bằng cửa hàng: 

Nợ TK 642 (Chi phí quản lý) 
  Có TK 111 (Tiền mặt) 
7. Chi tiền thanh toán tiền ñiện, nước, ñiện thoại, Internet: 

Nợ TK 642 (Chi phí quản lý) 
  Có TK 111 (Tiền mặt) 
8. Thu tiền công nợ khách hàng thanh toán: 

Nợ TK 111 (Tiền mặt) 
  Có TK 131 (Công nợ - chi tiết ñối tượng) 
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9. Thu tiền (doanh thu bất thường – phạt lỗi nhân viên): 

Nợ TK 111 (Tiền mặt, hoặc trừ khi thanh toán lương) 
  Có TK 711 (Doanh thu khác) 
10. Phân bổ chi phí ñầu tư ban ñầu của Shop – Siêu thị: 

Nợ TK 642 (Chi phí quản lý) 
  Có TK 242 (Tài sản, ñầu tư  cửa hàng) 
11. Khấu hao tài sản cố ñịnh: 

Nợ TK 642 (Chi phí quản lý) 
  Có TK 242 (Tài sản, ñầu tư  cửa hàng) 
 
11. Kết chuyển và xác ñịnh kết quả kinh doanh: 

Nợ TK 911 (Chi phí) 
  Có TK 632; 642  
 Nợ TK 511; 711 
  Có TK 911 (Doanh thu) 

Ghi chú: 

Trên ñây là các nghiệp vụ căn bản thường sử dụng của nhà hàng, giúp cho việc 

bạn tìm hiểu học kế toán toán nhà hàng nhanh nhất. Bạn có thể tự tạo ra các 

nghiệp vụ khác bổ sung phù hợp với nhu cầu quản lý của nhà hàng của mình. 
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PHẦN III: THỰC HÀNH THÔNG QUA BÀI TẬP MẪU 
3.1 Bài tập thực hành 
3.1.1 Thông tin cơ bản ñơn vị kinh doanh 
1. Tên doanh nghiệp: LUCKY SHOP 

Địa chỉ: Số 12 Lô 13B - Trung Yên 11- Cầu Giấy - Hà Nội 
Điện thoại: 046282 2459;  
Email: admin@acman.vn  Website: www.acman.vn 
Mã số thuế: 0104908371;  Năm tài chính 2014. 
Lĩnh vực kinh doanh (thời trang may mặc, dày dép) 

2. Phần quyền sử dụng với thông tin: 
1. Admin Mật khẩu: 1 (Toàn quyền) 
2. TN1 Mật khẩu: 11  

Màn hình thu ngân (quyền nhập sửa) 
Màn hình quản lý hóa ñơn (quyền chỉ xem) 

3. TN2 Mật khẩu: 22  
Màn hình thu ngân (quyền nhập sửa) 
Màn hình quản lý hóa ñơn (quyền chỉ xem) 

3. Thiết lập danh chiết khấu: 
- Tỷ lệ chiết khấu: 10%, 5%, 0%  

4. Thiết lập bảng hệ thống thanh toán: 
- Thiết lập thông tin về hóa ñơn: 

Mẫu HĐ: LUCKY; Ký hiệu: AC/14T; Độ lớn: 7; Số liên: 2; 
từ số 1; số chứng từ chạy tự ñộng theo năm 

- Thiết lập tự ñộng thêm hàng khi Enter 
- Thiết lập nhập theo số lượng/ mã hàng, chi tiết công nợ 

5. Thiết lập thông tin hệ thống khách hàng: 
1. Khách lẻ 
2. Công ty CP bách hóa tổng hợp Hà Nội 
3. Cửa hàng số 5 Nam Bộ 

6. Thiết lập quản lý nhân sự: 
1. Thu ngân: Thu ngân 1: Thanh Nga 

Thu ngân 2: Thanh Hằng 
2. Kế toán:  Thu Hương 
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3. Quản lý:  Nguyễn Hoàng 

7. Danh mục hàng bán và ñồng bộ mã hàng (TK 5111) 

STT Tên hàng ĐVT  Giá bán  
Nhóm 01 

1 SĐan 101 Đôi    110.000  
2 SĐan 102 Đôi    150.000  
3 SĐan 103 Đôi    170.000  
4 SĐan 104 Đôi    110.000  
5 SĐan 105 Đôi 1.200.000  

Nhóm 02   
1 Giầy Nữ 101 Đôi    110.000  
2 Giầy Nữ 102 Đôi    110.000  
3 Giầy Nữ 103 Đôi    105.000  
4 Giầy Nữ 104 Đôi    110.000  
5 Giầy Nữ 105 Đôi    650.000  

  Nhóm 03 
1 Fong 101 Cái    120.000  
2 Fong 102 Cái    250.000  

8. Nhâp tồn kho và in tem mã vạch. 

STT Tên hàng ĐVT Giá nhập SL Thành tiền 
Nhóm 01       212.800.000 

1 SĐan 101 Đôi 75.000 200 15.000.000 
2 SĐan 102 Đôi 92.000 200 18.400.000 
3 SĐan 103 Đôi 105.000 200 21.000.000 
4 SĐan 104 Đôi 60.000 200 12.000.000 
5 SĐan 105 Đôi 732.000 200 146.400.000 

Nhóm 02      97.350.000 
1 Giầy Nữ 101 Đôi 65.000 150 9.750.000 
2 Giầy Nữ 102 Đôi 62.000 150 9.300.000 
3 Giầy Nữ 103 Đôi 60.000 150 9.000.000 
4 Giầy Nữ 104 Đôi 62.000 150 9.300.000 
5 Giầy Nữ 105 Đôi 400.000 150 60.000.000 

Nhóm 03      34.500.000 
1 Fong 101 Cái 70.000 150 10.500.000 
2 Fong 102 Cái 160.000 150 24.000.000 
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Yêu cầu: Nhập số dư ñầu kỳ hàng tồn kho, in tem mã vạch. 

3.1.2 Thu ngân bán hàng (ngày 02/01/2014) 
1. Thu ngân thông thường thanh toán toán tiền mặt: 
Khách lẻ ñến mua hàng với thông tin chi tiết sau, thu ngân thực hiện 
in hóa ñơn 0000001, thanh toán bằng tiền mặt. 
 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT Đơn giá SL Thành tiền 

1  SĐan 101 Đôi   110.000  01 110.000  

2  SĐan 102 Đôi    150.000  01       150.000  

Tổng cộng    260.000 

2. Thu ngân thực hiện in sai hóa ñơn (hủy): 

Khách lẻ ñến mua hàng với thông tin chi tiết sau, thu ngân thực hiện 

in hóa ñơn 0000002, thanh toán bằng tiền mặt (thu ngân thực hiện 

nhập sai số lượng, phải làm lại hóa ñơn thanh toán.  

Kế toán sử lý số liệu khi khóa sổ kế toán). 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT Đơn giá SL Thành tiền 

1  SĐan 105 Đôi 1.200.000  01      1.200.000  

2  SĐan 101 Đôi    110.000  01 110.000  

Tổng cộng    1.310.000 

3. Thu ngân lập hóa ñơn thay thế cho hóa ñơn trên 

Khách lẻ ñến mua hàng với thông tin chi tiết sau, thu ngân thực hiện 
in hóa ñơn 0000003, thanh toán bằng tiền mặt. 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT Đơn giá SL Thành tiền 
1  SĐan 105 Đôi 1.200.000  01  1.200.000  

2  SĐan 101 Đôi    110.000  01  110.000  

3  SĐan 102 Đôi    150.000  01       120.000  

Tổng cộng    1.460.000 
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4. Thực hiện thu ngân chiết khấu, thanh toán công nợ. 

Công ty Cổ Phần bách hóa tổng hợp Hà Nội mua hàng với thông tin 
chi tiết sau, thu ngân thực hiện in hóa ñơn 0000004, thực hiện thanh 
toán 30.000.000 ñồng cho một phần tiền công nợ kỳ trước tiền hàng 
lần này chưa thanh toán thông tin chi tiết sau. 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT Đơn giá SL Thành tiền 

1  SĐan 101 Đôi 110.000  10      1.100.000  

2  SĐan 102 Đôi   150.000  10 1.500.000  

3  SĐan 103 Đôi  170.000  10      1.700.000  

4  SĐan 104 Đôi    110.000  10 1.100.000  

5  SĐan 105 Đôi 1.200.000  10    12.000.000  

Tổng cộng    17.400.000 

Chiết khấu 5%    870.000 

Tổng tiền thanh toán    16.530.000 

5. Thực hiện thu ngân có giảm giá, chiết khấu, công nợ  

Cửa hàng số 5 Nam Bộ mua hàng với thông tin chi tiết sau, thu ngân 
thực hiện in hóa ñơn 0000005, tiền hàng chưa thanh toán chi tiết: 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT Đơn giá G/giá SL 
Thành 

tiền 
1  Giầy nữ 101 Đôi    110.000  10% 10   1.100.000  

2  Giầy nữ 102 Đôi 
    

110.000  10% 10   1.100.000  

3  Giầy nữ 103 Đôi 
    

105.000  10% 10   1.050.000  
4  Giầy nữ 104 Đôi    110.000  10% 10   1.100.000  
5  Giầy nữ 105 Đôi    650.000  10% 10   6.500.000  

11  Fong 101 Cái    120.000  10% 10   1.200.000  
12  Fong 102 Cái    250.000  10% 10   2.500.000  

Tổng cộng     14.550.000 
Cộng giảm giá     1.455.000 
Chiết khấu 5%     654.750 
Tổng tiền thanh toán     12.440.250 
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3.1.3 Nhập kho – in tem mã vạch (03/01/2014) 
1. Nhập kho hàng hóa, in tem mã vạch  
LUCKY_SHOP thực hiện nhập hàng từ Công ty TNHH Vĩnh Hạnh với 

các thông tin chi tiết sau, tiền thanh toán và cuối tháng. Hàng hóa nhập 

kho qua phần mềm, in tem mã vạch dán lên hàng hóa theo quy ñịnh. 
STT Tên hàng ĐVT Giá nhập SL Thành tiền 
Nhóm 01         

1 SĐan 101 Đôi 75.000 50        3.750.000  
2 SĐan 102 Đôi 92.000 50        4.600.000  
3 SĐan 103 Đôi 105.000 50        5.250.000  
4 SĐan 104 Đôi 60.000 50        3.000.000  
5 SĐan 105 Đôi 732.000 50      36.600.000  

Nhóm 02       
1 Giầy Nữ 101 Đôi 65.000 50        3.250.000  
2 Giầy Nữ 102 Đôi 62.000 50        3.100.000  
3 Giầy Nữ 103 Đôi 60.000 50        3.000.000  
4 Giầy Nữ 104 Đôi 62.000 50        3.100.000  
5 Giầy Nữ 105 Đôi 400.000 50      20.000.000  

Tổng cộng        85.650.000  

2. Nhập kho hàng hóa, in tem mã vạch (Hàng áo, túi, 03/01/2014) 

LUCKY_SHOP thực hiện nhập hàng từ Công ty TNHH Đại Kim với 

các thông tin chi tiết sau, tiền thanh toán và cuối tháng. Hàng hóa nhập 

kho qua phần mềm, in tem mã vạch dán lên hàng hóa theo quy ñịnh. 

STT Tên hàng ĐVT Giá nhập SL Thành tiền 

Nhóm 03       

1 Fong 101 Cái 70.000 30        2.100.000  

2 Fong 102 Cái 160.000 30        4.800.000  

               6.900.000  
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3.1.4 Kê toán quản trị bán hàng 
1. Số dư ñầu kỳ  kế toán LUCKY SHOP 

Số dư tổng hợp: 

Đơn vị tính: VNĐ 

Số TK Tên tài khoản Dư nợ Dư có 

TK 111 Tiền mặt 603.360.000  

TK 131  Phải thu của khách hàng 150.000.000  

TK 1561  Hàng hóa 344.650.000  

TK 211  Tài sản cố ñịnh 550.000.000  

TK 2141  Hao mòn tài sản cố ñịnh  55.000.000 

TK 242 Công cụ dụng cụ 124.000.000  

TK 331  Phải trả cho người bán  417.010.000 

TK 334  Tiền lương phải trả NV   

TK 411  Vốn chủ sở hữu  1.200.000.000 

TK 421  Lợi nhuận  100.000.000 

TK 5111  Doanh thu bán hàng   

TK 632  Giá vốn hàng bán   

TK 642 Chi phí quản lý   

TK 911 Xác ñịnh kết quả kinh doanh   

 Tổng cộng 1.772.010.000 1.772.010.000 
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Số dư chi tiết: 
1. Chi tiết TK 131 – Phải trả thu của KH   150.000.000 ñồng 

- Công ty bách hóa tổng hợp Hà Nội (phải thu) 100.000.000 ñồng 

- Cửa hàng số 5 Nam Bộ (phải thu)     50.000.000 ñồng 

2. Chi tiết TK 331 – Phải trả người bán    552.14 0.000 ñồng 

- Công ty CP Thương mại Vĩnh Hạnh (phải trả)  300.000.000 ñồng 

- Công ty TNHH thương mại Đại Kim (phải trả)  117.010.000 ñồng 

3. Chi tiết TK411 – vốn chủ sở hữu    1.200.000.000 

- Nguyễn Văn An           1.0000.000.000 

- Nguyễn Hoàng Anh        200.000.000  

4. Chi tiết TK 211 – Tài sản cố ñịnh 

STT Tên TSCĐ ĐVT SL Đơn giá Nguyên giá Khấu hao G.trị còn lại 

1 INNOVA 2.0 G Cái 01 550.000.000 550.000.000 55.000.000 495.000.000 

 

Ghi chú:  
- Thời gian sử dụng từ ngày 01/01/2013 ñên ngày 01/01/2023 
- Khấu hao theo ñường thẳng 10% (năm), ñã khấu hao 1 năm. 

5. Chi tiết TK 242 – Chi phí trả trước, công cụ dụng cụ 

STT Tên CCDC ĐVT SL Đơn giá Thành tiền Đã phân bổ Giá trị còn lại 

1 Giá kệ ñể hàng Cái 30 1.500.000 45.000.000  45.000.000 

2 Cửa kiểm soát từ Cái 01 8.000.000 8.000.000  8.000.000 

3 Bàn ghế văn phòng Bộ 05 6.000.000 30.000.000  30.000.000 

4 Tủ tài liệu văn phòng Cái 05 2.200.000 11.000.000  11.000.000 

5 Máy tính văn phòng Bộ 05 6.000.000 30.000.000  30.000.000 

 Tổng    124.000.000  124.000.000 

 
Thông tin chi tiết phân bổ theo ñường thẳng trong vòng 3 năm. 
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2. Nghiệp vụ phát sinh LUCKY SHOP 
1. Kế toán kiểm soát thu ngân trong ngày, thực hiện thao tác khóa sổ 
kế toán xác ñịnh doanh thu trong ngày in báo cáo giao ca xác ñịnh 
tiền thu về, công nợ phải thu của khách hàng nợ, Cho biết thu ngân 
thực hiện sai hóa ñơn số 000002 ngày 02/01/2014 lý do gõ nhầm số 
lượng và ñã in hóa ñơn, thu ngân ñã thực hiện lại bằng hóa ñơn số 
000003 02/01/2014 thay thế. 
2. Kế toán kiểm soát việc nhập kho hàng hóa cho biết nhân sự nhập 
kho thực hiện sai phiếu nhập PNHH/01-002 ngày 03/01/2014 lý do 
nhập nhầm mã hàng và ñã nhập thay bằng phiếu PNHH/01-003 ngày 
02/01/2014. 
3. Kế toán thực hiện thao tác xuất giá vốn tự ñộng, xác ñịnh kết quả 
lãi lỗ trong ngày hoạt ñộng của LUCKY SHOP ñánh giá kết quả hoạt 
ñộng trong ngày. 
4. Thu tiền do Cửa hàng số 5 Nam Bộ thanh toán (PT/01-002 ngày 
04/01/2014) số tiền là 50.000.000 ñồng (Nhập liệu và in chứng từ 
phiếu thu). 
5. Chi tiền thanh toán trả nợ tiền hàng cho Công ty TNHH Vĩnh 
Hạnh (PC/01-001 ngày 05/01/2014) số tiền là 50.000.000 ñồng, 
(Nhập liệu, in chứng từ phiếu chi) 
6. Chi thanh toán tiền ñiện nước (PC/01-002 ngày 06/01/2014) số 
tiền là 3.000.000 ñồng (Nhập liệu, in chứng từ phiếu chi) 
7. Chi thanh toán tiền lương nhân viên LUCKY SHOP (PC/01-003 
ngày 07/01/2014) với số tiền là 20.000.000 ñồng (Nhập liệu in chứng 
từ phiếu chi) 
8. Tính khấu hao tài sản cố ñịnh, phân bổ chi phí trả trước công cụ 
dụng cụ tính vào chi phí trong kỳ theo quy ñịnh (Chương trình thực 
hiện tự ñộng). 
9. Kết chuyển tự ñộng và xác ñịnh kết quả kinh doanh trong kỳ 
(T01/2014) LUCKY SHOP (Chương trình thực hiện tự ñộng). 
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Yêu cầu: 

1. Tạo cơ sở dữ liệu làm việc LUCKY SHOP và thiết lập các thông 

tin căn bản, phân quyền sử dụng chương trình như yêu cầu ñề bài. 

2. Thiết lập hệ thống mã hàng (TK 5111), thực hiện ñồng bộ mã 

hàng với TK 1561, và nhập số dư ñầu kỳ in tem mã vạch. 

3. Thực hiện nghiệp vụ thu ngân, quản lý doanh thu bán hàng, khóa 

sổ in báo cáo giao ca. 

4. Thực hiện nhập hàng và in tem mã vạch dán lên hàng hóa theo 

quy ñịnh quản lý. 

5. Thực hiện công việc kế toán quản trị của LUCKY SHOP: 

 - Nhập số dư ñầu kỳ của các tài khoản 

 - Quyết toán thông tin giao cai thu ngân 

 - Kiểm soát nghiệp vụ nhập hàng in tem mã vạch 

 - Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác 

 - Kết chuyển tự ñộng, xác ñịnh kết quả kinh doanh 

6. Lập các báo cáo: 

0. Lập báo cáo giao ca, nộp tiền về quỹ 

1. Báo cáo lãi lỗ theo từng mặt hàng 

2. Lập báo cáo Nhập – Xuất – Tồn kho 

3. Lập báo cáo công nợ phải thu khách hàng 

4. Lập báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp 

5. Lập báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ 

7. Quản lý khác: 

1. Khai thác thông tin quản lý trên Acpro8.1_SHOP 

2. In chứng từ sổ kế toán, báo cáo Acpro8.1_SHOP 

3. Quản lý dữ liệu, người dùng  trên Acpro8.1_SHOP 
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3.2 Hướng dẫn thực hành qua bài tập 
3.2.1 Tạo cơ sở dữ liệu và thiết lập cơ bản 
1. Tạo cơ sở dữ liệu 
Từ flie chay Acpro8.1_SHOP biểu tượng của chương trình trên màn 
hình Desktop, nháy ñúp chuột. 
1. Giao diện mở chương trình: 

 
Tích vào kết nối database. 
2. Giao diện chọn file dữ liệu, thiết lập dữ liệu 
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3. Tạo cơ sở dữ liệu mới cho Shop 

- Ấn tạo mới và ñiền mật khẩu mặc ñịnh là 1 
- Sau ñó ñiền mã số thuế và tên shop, tên data mặc ñịnh là 

SHOP_0104908371, NSD có thể ñổi tên data 
- Sau khi tạo xong dữ liệu NSD sẽ chọn dữ liệu trong phần tên 

database: 
Tệp dữ liệu: D:\Acpro8.1_SHOP\Database\SHOP_0104908371.MDF 

4. Giao diện làm việc chương trình 
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2. Thiết lập thông tin cơ bản 
Hệ thống\A. Hệ thống thông tin ñơn vị sử dụng 

 
Bạn khai báo thông tin ñơn vị sử dụng chương trình. 
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3. Phân quyền sử dụng 
Hệ thống\B. Quản lý người  sử dụng 

Người có quyền cao nhất vào thiết lập phân quyền sử dụng 
1. Mật khẩu và phân quyền 

 
2. Thiết lập thông tin người sử dụng 

 
3. Thiết lập chiết khấu 
SHOP\ Thiết lập chung\ Thiết lập danh mục chung\ Danh mục tỉ lệ % chiết 
khấu 
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4. Thiết lập bảng hệ thống thanh toán 
SHOP\ Thiết lập chung\ Thiết lập danh mục chung\ Thiết lập hệ thống thanh 
toán 

 
Ghi chú: 

 - Khai báo mẫu hóa ñơn 

 - Thiết lập hệ thống thanh toán 

5. Thiết lập hệ thống thông tin khách hàng 
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Kế toán\ Danh sách khách hàng 

 
Ghi chú: 

 - Thiết lập nhóm khách hàng 

 - Thiết lập chi tiết từng khách hàng, nhà cung cấp 

6. Thiết lập quản lý nhân sự 
Nhân sự\ Danh sách nhân sự 

 
Ghi chú: 

 Thiết lập thông tin nhóm nhân sự (1. Thu ngân, 2.Kế toán, 3.Quản lý) 

Khai báo chi tiết từng nhân sự từng phòng ban (Nguyễn Hoàng, Thu 
Hương, Thanh Nga, Thanh Hằng) 

7. Thiết lập danh mục hàng bán và ñồng bộ mã hàng 
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1. Shop\ Thiết lập chung\ Thiết lập tài khoản tích hợp\ Thiết lập hệ thống 
ñồng bộ mã 

 
Ghi chú: 

 Thiết lập này giúp cho việc ñồng bộ mã TK 5111 với TK 1561 

2. Kế toán\ Hệ thống tài khoản và số dư\ tk 5111 

 
Ghi chú: 

- Thiết lập thông tin nhóm hàng hóa 

- Thiết lập thông tin chi tiết từng mã hàng 
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- Thiết lập giá bán và thiết lập cho phép mặt hàng có ñược chiết khấu hay 
không 

8. Nhập kho chi tiết TK 1561 – In tem mã vạch 
1. Kế toán\ Tài khoản và số dư\ Tk 1561 

 
Ghi chú: Do việc thiết lập ñồng bộ mã hàng (TK511 – TK 1561) do vây hệ thống 
mã hàng hóa nãy ñã có sẵn nên bạn chi cần nhập thông tin ñơn giá, số lượng cho 
từng mặt hàng. 

2. Danh mục nhãn ñược in ra 

 
 - Chọn loại máy in, giấy in tem của doanh nghiệp ñể in tem mã vạch 
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3. Tem nhãn in ra dưới dạng như sau 

 
Từ tem in ra, bạn tiến hành dán tem lên sản phẩm rồi ñưa vào kho, hoặc vào Shop 
– Siêu thị ñể thực hiện bán hàng. 

3.2.2 Thực hiện thu ngân bán hàng 
Để thực hiện công việc thu ngân tốt bạn cần chuẩn bị và kiểm tra hệ thống thanh 
toán, bao gồm các nội dung sau: 

- Máy tính ñã ñược cài phần mềm Acpro8.1_SHOP 

- Máy in hóa ñơn dã ñược cài ñặt thiết lập sẵn 

- Đầu ñọc mã vạch (xuất hàng thanh toán) 

- Giấy in hóa ñơn của Shop – Siêu thị  

Thiết bị trên, ñược cài ñặt chạy ñảm bảo ñể thực hiện công việc thu ngân tốt nhất 
(nhanh, chính xác, ñẹp) 

1. Giao diện bán hàng 
Mở chương trình, bạn chọn vào giao diện bán hàng ñể thực hiện nghiệp vụ bán 
hàng thu ngân của Shop 

SHOP\ Bán hàng 
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Ghi chú: (thao tác thực hiện) 

2. Thao tác thực hiện 

Chọn F2 – Đơn mới 

Chọn mặt hàng cần thanh toán (bằng ñầu ñọc mã vạch, thủ công) 

Chọn F5 – Thanh toán 
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3. Thu ngân hóa ñơn số: 0000001 – Thông tin chi tiết sau. 

 
Ghi chú: - Hóa ñơn thu ngân (Mẫu) 

- Thanh toán, thu ngân các hóa ñơn còn lại tương tự 

- Lưu ý chọn phần trăm chiết khấu thanh toán với hóa ñơn 4, hóa 
ñơn 5. 
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4. Quản lý hóa ñơn, doanh số bán hàng 

 
Ghi chú: 

       - Bảng này theo dõi toàn bộ hóa ñơn bán hàng, sai lỗi kế toán kiểm tra sửa. 

       - Phân quyền sử dụng, nhân viên thu ngân không ñược sửa chữa thông tin.  

5. Báo cáo giao ca 
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Ghi chú: Báo cáo kẹp cùng hóa ñơn 0000002 bị sai, hủy thay thế bằng hóa ñơn 
0000003, kết toán sử lý dữ liệu xóa hóa ñơn sai. 

Hóa ñơn sai kẹp cùng (hóa ñơn hủy) 

 
Ghi chú: 

Hóa ñơn in sai, hủy hóa ñơn, số tiền không thu khách hàng, báo cáo giao 
nộp tiền về quỹ lấy tổng tiền trừ ñi hóa ñơn này. 
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3.2.3 Nhập kho và in tem mã vạch 
Để thực hiện công việc nhập kho, in tem mã vạch tốt, bạn cần chuẩn 
bị và kiểm tra hệ thống thanh toán, bao gồm các nội dung sau: 

- Máy tính ñã ñược cài phần mềm Acpro8.1_SHOP 
- Máy in tem mã vạch ñược cài ñặt thiết lấp sẵn 
- Giấy in nhãn tem mã vạch của Shop – Siêu thị  

Thiết bị ñược cài ñặt chạy ñảm bảo ñể thực hiện công việc thu ngân 
tốt nhất (nhanh, chính xác, ñẹp) 
1. Giao diện nhập kho 

 
Ghi chú: Chọn lệnh: (F2 thêm mới; Chọn mã hàng nhập kho ? + Enter; Ghi lại) 

2. Phiếu nhập kho (Chọn lệnh: F5 In phiếu) 
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3.2.4 Kế toán quản trị bán hàng 
3.2.4.1 Nhập số dư ñầu kỳ cho các tài khoản 

Cập nhật số dư ñầu kỳ cho các TK theo thông tin chi tiết bài tập 

Kế toán\ Tài khoản và số dư 
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1. Nhập số dư ñầu kỳ TK 111 (nháy ñúp chuột vào 111) 

 
2. Nhập số dư ñầu kỳ TK 131 (nháy ñúp chuột vào 131) 
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3. Nhập số dư ñầu kỳ TK 1561 (nháy ñúp chuột vào 1561) 

 
Ghi chú: (Tài khoản này ñã nhập phần thiết lập kho hàng) 

4. Nhập số dư ñầu kỳ TK 211 (nháy ñúp chuột vào 211) 

TK 2111 - Tài sản cố ñịnh 
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NSD sẽ phải khai báo ñầy ñủ các thông tin tscñ gồm ngày bắt ñầu, ngày kết thúc 
chương trình sẽ tự tính ra tỉ lệ và số tháng khấu hao, tiếp theo NSD sẽ phải thiết 
lập tk nợ nhận khấu hao ñể chương trình tính khấu hao và tạo bút toán khấu hao ở 
màn hình phát sinh 

5. Nhập số dư ñầu kỳ TK 2141 (nháy ñúp chuột vào 2141) 

Số dư tk 2141 sẽ tự ñộng ñược ñẩy vào căn cứ vào số ñã khấu hao trên tk 211 

6. Nhập số dư ñầu kỳ TK 242 (nháy ñúp chuột vào 242) 

 
NSD sẽ phải khai báo ñầy ñủ các thông tin tscñ gồm ngày bắt ñầu, ngày kết thúc 
chương trình sẽ tự tính ra tỉ lệ và số tháng phân bổ, tiếp theo NSD sẽ phải thiết lập 
tk nợ nhận phân bổ ñể chương trình tính phân bổ và tạo bút toán phân bổ ở màn 
hình phát sinh 
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7. Nhập số dư ñầu kỳ TK 331 (nháy ñúp chuột vào 331) 

 
NSD sẽ phải chọn nhóm sau ñó thêm mới nhà cung cấp và ñiền phần số dư chi tiết 
cho từng nhà cung cấp 

8. Nhập số dư ñầu kỳ TK 411 (nháy ñúp chuột vào 411) 

 
NSD chọn nhóm cổ ñông sáng lập sau ñó thêm mới từng cổ ñông và nhập số dư 
chi tiết theo phần vốn góp 

9. Nhập số dư ñầu kỳ TK 411 (nháy ñúp chuột vào 411) 
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3.2.4.2 Cập nhật nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

1. Kiểm soát quyết toán nghiệp vụ bán hàng, khóa sổ kế toán. 

 
 Kế toán kiểm soát toàn bộ thông tin thu ngân doanh số trong kỳ, xác ñịnh những 
sai sót, cần xử lý dữ liệu. 

Trong kỳ có hóa ñơn 0000002 in bị sai, hủy hóa ñơn, có liên gốc kềm theo báo cáo 
quyết toán giao ca, kế toán vào sử lý dữ liệu trả về giá trị bằng 0. 
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Xử lý hóa ñơn sai (Để con chuột ñến hóa ñơn 0000002) 

 
Nhập lại số lượng (0) 

Khóa sổ (chuyển dữ liệu về kế toán) 

2. Kiểm soát 2 phiếu nhập kho và in tem mã vạch. 

Phần này bạn có thể nhập kho phần giao diện nhập chuyên dụng 
hoặc bạn nhập kho màn hình nhập liệu kế  toán này ñể lập phiếu 
nhập kho, in tem mã vạch. 

3. Xuất giá vốn tự ñộng, xác ñịnh lãi lỗ từng mặt hàng. 

Căn cứ vào thiết lập ñồng bộ mã hàng (TK 5111 – TK 1561), thiết 
lập xuất kho tự ñộng. 
SHOP\ Thiết lập chung\ Thiết lập quản trị kho hàng\ Thiết lập các bút toán 
xuất kho  
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Căn cứ vào số lượng hàng bán ra quản lý phần giá bán doanh thu, 
chương trình tự ñộng xuất giá vốn ñể xác ñịnh kết quả kinh doanh, 
lãi lỗ từng mặt hàng. 

Nghiệp vụ xuất kho tự ñộng là: 

 Nợ TK 632 
  Có TK 1561 
4. Thu tiền do Cửa hàng số 5 Nam Bộ thanh toán 
Thông tin nhập liệu:  Nợ TK 111 – Tiền mặt 

    Có TK 131 – Phải thu của khách hàng 

 
5. Chi tiền thanh toán công nợ 
Thông tin nhập liệu: Nợ TK 331 – Phải trả nhà cung cấp 

    Có TK 111 – Tiền mặt 
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6. Chi tiền thanh toán ñiện nước 
 Nợ TK 642   3.000.000 ñông 

  Có TK 111   

7. Chi tiền thanh toán lương nhân viên 
 Nợ TK 334   20.000.000 ñông 

  Có TK 111   

8. Khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC 
 Nợ TK 642    

  Có TK 2141 

 Nợ TK 642    

  Có TK 242  
Thực hiện khấu hao TSCĐ tự ñộng 

Kế toán\ Khấu hao TSCĐ 
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Thực hiện phân bổ CCDC tự ñộng 

Kế toán\ Phân bổ CCDC 

 
9. Kết chuyển tự ñộng xác ñịnh kết quả kinh doanh 
Kế toán\ Kết chuyển tự ñộng 

 
Ghi chú: 

Các nghiệp vụ dược kết chuyển xác ñịnh kết quả kinh doanh 
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Số liệu hoàn thành nhập liệu như sau 

 
Ghi chú: 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong nhà hàng ñược cập nhận hoàn 
thành, thông tin quản lý trong chương trình. 

Khai thác báo cáo ñáp ứng nhu cầu quản lý 

3.3 Khai thác báo cáo trên phần mềm 
3.3.1 Thiết kế hóa ñơn theo yêu cầu 
D:\ACPRO8.1_SHOP\Rep_Form\SHOP\VIETNAMESSE\01 
ChungTu\01_HoaDonBH 

Ghi chú: 

Đây là ñường dẫn mẫu hóa ñơn gốc, bạn có thể thiết kế căn chỉnh theo khổ giấy 
logo của mình, lưu ý khi thiết kế cần chú ý ñến hàng và cột của file không ñược 
thay ñổi. 
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3.3.2 Khai thác hệ thống báo cáo khác 
Hệ thống báo cáo ñược từ chương trình phần mềm bao gồm: 

1. Hệ thống chứng từ 
Các chứng từ kế toán bao gồm Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập, 
Phiếu xuất, Hóa ñơn bán hàng ñều ñược in từ chương trình. 

2. Báo cáo tài chính 
Các báo cáo, sổ sách kế toán ñược in ra từ ñây ñể ban khai thác 
thông tin chi tiết từ phần mềm (bạn xem chi tiết trên phần mềm) 

3. Báo cáo quản trị 
Báo cáo quản trị là các thông tin tài chính chi tiết ñược cung cấp 
hệ thống báo cáo tại ñây. (bạn xem chi tiết trên phần mềm) 

 

Chúc bạn thành công trong quản lý! 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

I. Phần thiết lập chung 
1. Trình bày phương pháp tạo một cơ sở dữ liệu và khai báo thông 
tin ñơn vị sử dụng trên phần mềm Acpro8.1_SHOP?  
2. Trình bày thao tác phân quyền sử dụng trên phần mềm bán hàng 
Acpro8.1_SHOP? Nêu ý nghĩa của việc phân quyền? 

3. Trình bày thao tác thiết lập danh mục chung? Nêu ý nghĩa của 

việc thiết lập của từng phần thiết lập? 

4. Trình bày thao tác thiết lập danh mục khác hàng, nhà cung cấp? 

nêu ý nghĩa của việc thiết lập này? 

5. Trình bày thao tác thiết lập quản lý nhân sự? nêu ý nghĩa việc thiết 

lập chi tiết này? 

6. Trình bày thao tác thiết lập danh mục hàng tồn kho? Nêu ý nghĩa 

của việc thiết lập này? 

7. Trình bày thao tác thiết lập quản trị TSCĐ, CCDC? Nêu ý nghĩ 

của việc thiết lập này? 

8. Trình bày thao tác tách ghép dữ liệu? Nêu ý nghĩ việc tách ghép 

dữ liệu? 

9. Trình bày thao tác thiết lập, thực hiện kết chuyển tự ñông? Nêu ý 

nghĩa việc thiết lập, thực hiện kết chuyển tự ñộng? 

10. Trình bày thao tác kết chuyển số dư cuối kỳ? nêu ý nghĩa của 

việc kết chuyển số dư cuối kỳ? 

11.Trình bày phương pháp quản lý dữ liệu khi sử dụng phần mềm 

Acpro8.1_SHOP? 

II. Nghiệp vụ thu ngân 

12. Trình bày thao tác thiết lập hệ thống mã hàng hóa? Đồng nhất mã 

hàng hòa bán ra và mã hàng hóa tồn kho? Nêu ý nghĩa của việc thiết 
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lập này? 

13. Trình bày thao tác thu ngân qua máy ñọc mã vạch? In hóa ñơn 

thanh toán? Nêu ý nghĩa của việc ứng dụng này? 

14. Trình bày thao tác khóa sổ khi kết thúc ca? In báo cáo giao ca 

làm thủ tục nộp tiền về quỹ? 

III. Nghiệp vụ nhập hàng 

15. Trình bày thao tác nhập số dư ñầu kỳ hàng tồn kho? In em mã 

vạch hàng tồn kho? 

16. Trình bày thao tác nhập kho hàng hóa? In tem mã vạch? Nêu ý 

nghĩa việc quan lý hàng hóa qua tem mã vạch? 

IV. Kế toán bán hàng Acpro8.1_SHOP 

17. Trình bày phương pháp thiết lập bảng hệ thống tài khoản và các 

sự lựa chọn ñăng ký chi tiết? 

18. Trình bày thao tác nhập số dư ñầu kỳ cho các tài khoản trên 

Acpro8.1_SHOP? Nêu ý nghĩa số dư các tài khoản này? 

19. Trình bày thao tác khóa sổ chuyển dữ liệu từ thu ngân về kế 

toán? Nêu ý nghĩa của việc này? 

20. Trình bày thao tác cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của 

trên phần mềm Acpro8.1_SHOP? 

V. Báo cáo  

17. Trình bày phương pháp thiết lập mẫu hóa ñơn theo quy ñịnh ñặc 

thù của từng Siêu thị - Shop? 

18. Trình bày phương pháp in các báo cáo của phần mềm 

Acpro8.1_SHOP? Nêu ý nghĩa từng báo cáo trên Acpro8.1_SHOP? 

 

Chúc bạn thành công trong quản lý bán hàng! 
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ ACPRO81_SHOP 

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG 

175 Giảng Võ – Hà Nội 

 

 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ACMAN 

  

  

    Biên tập: Phạm Hồng Sơn 

       

 

 

 

Trình bày và chế bản 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ACMAN 

 

 

 

 

 

 

 

In 3.000 cuốn khổ 14,5 x 20,5 cm tại Công ty cổ phần In Công Đoàn 
Việt Nam 167 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội. Giấy xác nhận xuất 
bản số:.../....Ngày........................In xong nộp lưu chiểu Quý IV năm 
2011 


