
 

PHẦN MỀM BÁN HÀNG, TÍNH TIỀN 

Đơn giản, dễ sử dụng, chỉ với 3 bước: 

Bán tại quán, chọn bàn, chọn Số lượng khách, chọn món 

 

Bàn phòng được thiết lập trước 



 

Chọn thức ăn từ danh sách món ăn, barcode hay từ menu 

 

Bạn cũng có thể chọn các đối tượng khách hàng gia đình hay công ty được 

thiết lập sẵn 



 

Menu cũng được thiết lập sẵn 

 

Bán mang về 



 

Bạn báo bếp thực hiện món ăn đồng thời in bill báo bếp đến bếp Á hay Âu 

 

Bếp cũng được thiết lập theo nhu cầu 



 

Số lượng máy in bar và bếp cũng được thiết lập theo nhu cầu 

 

Thu tiền  

Nhận tiền từ khách Tạo và in hóa đơn 



 

Bạn cũng có thể dễ dàng 

 Giảm giá cho từng mặt hàng hoặc toàn bộ hóa đơn. 

 Thêm ghi chú cho đơn hàng để theo dõi các chi tiết hoặc yêu cầu đặc biệt 

 Dễ dàng thiết kế mẫu in hóa đơn theo phong cách của mình 

 Mang theo thiết bị cầm tay (máy tính bảng) để tư vấn và tính tiền cho khách ngay bàn nếu cần 

Trả hàng 

Thiết lập hủy món theo nhu cầu quán ăn, nhà hàng 



 

 

QUẢN LÝ CỬA HÀNG 

Nắm bắt tình hình và điều hành kinh doanh từ xa 

 

 

Lịch sử bán hàng 

Xem tất cả các đơn hàng từ trước đến nay, tìm kiếm theo ngày tháng, khách hàng, hoặc sản phẩm. 



 

Quản lý dòng tiền 

Dễ dàng theo dõi các khoản thu chi hàng ngày theo các loại thanh toán khác nhau. 

 

Quản lý nhân viên 

Mỗi nhân viên được tạo tài khoản với mật khẩu riêng. Chỉ có chủ cửa hàng mới được xem và cập nhật 

dữ liệu quan trọng như giá vốn, lợi nhuận. 



 

Cách đơn giản nhất để quản lý nhà hàng chuyên nghiệp 

QUẢN LÝ HÀNG HÓA 

Nhanh chóng, thuận tiện trên mọi thiết bị 

 

Khai báo, tổ chức 

Khai báo hàng hóa đơn giản 

Nhập nhanh số lượng tồn kho, giá vốn, giá bán 
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Có thể quản lý các chủng loại/ kiểu khác nhau của hàng như: màu sắc, kích thước, chất liệu,… 

Hàng hóa có thể tổ chức theo nhóm hoặc theo bộ sưu tập 

Quản lý tồn kho 

Nhập hàng và quản lý toàn bộ kho hàng của bạn trên BSO 

Làm giá bán ngay khi nhập kho 

Chính sách kho linh hoạt cho từng hàng hóa 

Cho phép đặt trước hàng hóa (bán âm), hoặc bỏ theo dõi tồn kho 

 

Nhà cung cấp 

Lưu giữ thông tin nhà cung cấp để đặt hàng lần sau 

Theo dõi công nợ với nhà cung cấp 

Xem lịch sử đặt hàng và biến động giá vốn 

 

 



 

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

Bất kể mục đích bạn muốn tạo chương trình khuyến mãi là gì  

Bạn cần: 

 Thúc đẩy bán hàng 

 Chăm sóc khách cũ 

 Ưu đãi khách hàng quen, khách trung thành 

 Xả hàng tồn kho lâu 

Phần mềm BSO hỗ trợ: 

 Dễ dàng tạo các chương trình khuyến mãi, giảm giá theo hàng hoá hoặc hoá đơn. 

 Áp dụng cho tất cả nhà hàng hay từng nhà hàng riêng biệt 

 Áp dụng cho tất cả khách hàng hay từng nhóm khách hàng với các tiêu chí tự chọn như:  giới 

tính, sinh nhật trong tháng, hoặc doanh số mua hàng,  số lần mua hàng, thời gian lần cuối mua 

hàng… 

 

BÁO CÁO, PHÂN TÍCH 

Số liệu trong tầm tay 

Báo cáo đầy đủ, trực quan, thể hiện bằng biểu đồ và số liệu chi tiết. 

BSO giúp bạn nắm rõ tình hình kinh doanh để ra quyết định nhanh và chính xác hơn. 



 
 

TẠO TRẢI NGHIỆM MỚI TẠI QUÁN CỦA BẠN 

Biến máy bảng thành máy POS tính tiền. 

Gọi món tức thì 

Thực hiện order món ăn trên máy tính bảng android, ipad tại bàn. 

Nhân viên phục vụ không còn phải chạy đi chạy lại giữa quầy bếp, quầy thu ngân và bàn khách hàng; nhờ 

đó họ có thể tập trung phục vụ khách tốt hơn. Tiết kiệm thời gian phục vụ, giảm số lượng nhân viên khi 

quán đông 

Menu điện tử ( đang update miễn phí) 

Thực đơn/menu trên ipad, iphone chứa đựng tất cả đồ ăn, thức uống có tại quán của bạn. Với hình ảnh 

sinh động và hấp dẫn, thông tin đầy đủ; nhân viên có thể tư vấn cho khách hàng lựa chọn món ngay tại 

bàn 



 

TỐI ƯU VẬN HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG 

Với quy trình vận hành linh hoạt và công nghệ tiên tiến 

Khách tự phục vụ với QR Code  

Với chiếc điện thoại sẵn có, khách có thể quẹt QR Code để: 

 Gọi phục vụ 

 Gọi tính tiền 

 Đặt món tại bàn 

 



HỖ TRỢ ĐẦY ĐỦ CÁC NGHIỆP VỤ TẠI QUÁN 

 

 

 

Quản lý phòng bàn, khu vực 

Thao tác đơn giản, tự nhiên dễ hiểu cho nhân viên phục vụ 

Khách mua mang về 

Xử lý thuận tiện nghiệp vụ khách mua mang về, khách không đi cùng nhưng ngồi chung bàn. 

Chăm sóc khách hàng 

Lưu thông tin khách hàng lúc tính tiền nhanh chóng 

Áp dụng chính sách giá cho từng nhóm khách hàng khác nhau. 

Quản lý, điều hành quán mọi lúc mọi nơi 

 Chỉ cần dùng điện thoại, chủ hoặc quản lý nhà hàng có thể nắm ngay tức thì tình hình kinh doanh của 

quản mình. Hôm nay có đông khách không, doanh số, chi phí, lãi lỗ, tồn kho thế nào… 

Mở rộng kinh doanh 

Phần mềm quản lý BSO được thiết kế để quản lý được chuỗi. Chủ không phải thay đổi hệ thống quản lý 

khi mở chuỗi quán 



BSO đáp ứng được đa dạng các loại hình quán cafe, trà sữa. Nên bạn cũng có thể quản lý nhiều quán với 

mô hình kinh doanh khác nhau cùng trên một phần mềm 

 
 
 


