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1.Tổng quan: 
          

         Worldsoft RMS là hệ thống phần mềm giúp dễ dàng quản lý kinh doanh với chuỗi các 

cửa hàng rất phù hợp cho các lĩnh vực kinh doanh bán lẻ như : cửa hàng bán vật liệu xây 

dựng , đại lý phân phối v.v. 

       Worldsoft RMS dễ dàng được tích hợp với hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp 

Worldsoft ERP. 

       Worldsoft RMS được cài đặt sẵn trên trên máy tính bảng Xelex.  

     2.Các chức năng  

           Phần mềm bao gồm: 
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 Tồn kho. 

 Nhập hàng. 

 Bán hàng. 

 Đơn hàng 

 Giao hàng. 

 Nợ phải thu. 

 Nợ phải trả. 

WS-RMS đem lại nhiều tiện ích như sau : 

➢ Theo dõi hàng tồn kho tại mỗi cửa hàng và cho toàn bộ doanh nghiệp 

➢ Quản lý việc cung ứng dựa trên nhu cầu bổ sung cho tất cả các cửa hàng 

➢ Quản lý danh sách khách hàng và nhà cung cấp tại tất cả các cửa hàng 

➢ Quản lý việc luân chuyển hàng tồn kho (nếu có) giữa các cửa hàng 

➢ Quản lý giá cả, chính sách bán hàng, khuyến mãi của các cửa hàng 

➢ Thay đổi và tải giá bán sản phẩm đến các cửa hàng được chỉ định. 

➢ Theo dõi đơn hàng, giao hàng và bán hàng 

➢ Dễ dàng xem các báo cáo về doanh số và giá trị chiết khấu tại mỗi cửa hàng. 

➢ Dễ dàng theo dõi công nợ phải thu (nếu có) của các khách hàng lớn. 

➢ Quản lý được các công nợ phải trả cho các nhà cung cấp. 

➢ Quản lý tình hình giao nhập hàng. 

➢ Xem báo cáo doanh thu tức thời.  

➢ Phân quyền truy cập theo cấp bậc của nhân viên theo từng cửa hàng 

➢ Quản lý thông tin khách hàng: họ là ai, ở đâu, hành vi, lịch sử mua hàng, thói quen 

mua hàng trên toàn chuỗi và tần suất mua hàng..…từ đó đưa ra chương trình khuyến 

mãi, tri ân, chăm sóc khách hàng. 

➢ Quản lý doanh số bán hàng của từng cửa hàng hoặc từng nhân viên.  
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I. Quản trị hệ thống 

1. Cài đặt chương trình: 

 

Để cài đặt chương trình, người dùng vào CH-Play (Play Store) bộ cài đặt sẽ tự động 

thực hiện công việc cài đặt từ đầu cho đến khi việc cài đặt chương trình được hoàn tất. 

Sau khi cài đặt xong người dùng có thể đăng nhập vào phần mềm để sử dụng. 

 

2. Đăng nhập:  
 

Để đăng nhập vào quản trị hệ thống người dùng phải có quyền quản trị và vào trang 

https://retail.worldsoft.com.vn để thiết lập các thông tin bán hàng. 

- Nếu chưa có user và pass thì sẽ tiến hành đăng ký mới “Đăng ký người dùng mới” 

- Nếu đã có user: điền địa chỉ email và pass để đăng nhập vào hệ thống. 

- Nếu người dùng quên mật khẩu có thể dùng chức năng “Quên mật khẩu” để nhận 

mật khẩu mới. 

 

 

 

 

https://retail.worldsoft.com.vn/
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3. Thiết lập các loại Doanh mục: 

Sau khi đăng nhập thành công chúng ta phải thiết lập các Danh mục cho lần đầu tiên sử 

dụng: 

Danh mục cửa hàng: 

Có 2 cách để thiết lập danh mục cửa hàng: 

➢ Import từ template mẫu:  

• Download template mẫu từ hệ thống. 

 

 
• Và điền các thông tin theo form và lưu lại 
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• Import Danh mục cửa hàng vào hệ thống 

 

 
 

• Nhấn Submit để hoàn thành import danh mục 

 

 
 

➢ Thêm từ giao diện: 

• Click vào nút “Thêm” và điền các thông tin vào form và lưu lại. 



WS-RMS – HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG 
 

   
 

Trang  6  
 

 
 

 
 

Đối với các cửa hàng không còn bán hàng hoặc thao tác sai, nhầm lẫn ta có thể 

xoá Cửa Hàng khỏi danh mục 

 

 
 

Danh mục Nhà cung cấp: 

Có 2 cách để thiết lập danh mục nhà cung cấp: 

➢ Import từ template mẫu:  
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• Download template mẫu từ hệ thống. 

 

 

• Và điền các thông tin theo form và lưu lại 

 

 

• Import Danh mục Nhà cung cấp vào hệ thống 

 

 

 

• Nhấn Submit để hoàn thành import danh mục 
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➢ Thêm từ giao diện: 

• Click vào nút “Thêm” và điền các thông tin vào form và lưu lại. 

 

 
 

 

Đối với các nhà cung cấp không còn bán hàng hoặc thao tác sai, nhầm lẫn ta 

có thể xoá nhà cung cấp đó khỏi danh mục 
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Danh mục loại sản phẩm: 

Có 2 cách để thiết lập danh mục loại sản phẩm: 

➢ Import từ template mẫu:  

• Download template mẫu từ hệ thống. 

 

 

 

• Và điền các thông tin theo form và lưu lại 
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• Import Danh mục loại sản phẩm vào hệ thống 

 

 

• Nhấn Submit để hoàn thành import danh mục. 

 

 

➢ Thêm từ giao diện: 

• Click vào nút “Thêm” và điền các thông tin vào form và lưu lại. 
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Đối với danh mục loại sản phẩm không còn bán hàng hoặc thao tác sai, nhầm 

lẫn ta có thể xoá loại sản phẩm đó khỏi danh mục loại sản phẩm 

 

Danh mục sản phẩm: 

Có 2 cách để thiết lập danh mục sản phẩm: 

➢ Import từ template mẫu:  

• Download template mẫu từ hệ thống. 
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• Và điền các thông tin theo form và lưu lại 

 

 

• Import Danh mục sản phẩm vào hệ thống 

 

 

• Nhấn Submit để hoàn thành import danh mục. 

 

 

➢ Thêm từ giao diện: 

• Click vào nút “Thêm” và điền các thông tin vào form và lưu lại. 
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Đối với danh mục sản phẩm không còn bán hàng hoặc thao tác sai, nhầm lẫn 

ta có thể xoá sản phẩm đó khỏi danh mục sản phẩm 

 

Danh mục khuyến mãi:  

➢ Có 2 hình thức khuyến mãi: giảm giá bằng tiền mặt và % giá trị đơn hàng. 

➢ Chương trình khuyến mãi có thể áp dụng theo từng tỉnh thành, cửa hàng, hoặc 

cho tất cả các cửa hàng.  
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➢ Thêm chương trình khuyến mãi mới 

 

➢ Điền thông tin vào form và lưu lại. Chú ý theo đúng Tỉnh/Thành phố và 

Quận/Huyện. 

 

Đối với các chương trình đã hết áp dụng khuyến mãi hoặc nhập sai số liệu ta 

có thể xoá khỏi danh mục 
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Danh mục khách hàng: 

Có 2 cách để thiết lập danh mục khách hàng: 

➢ Import từ template mẫu:  

• Download template mẫu từ hệ thống. 

 

 

• Và điền các thông tin theo form và lưu lại 

 

 

• Import Danh mục khách hàng vào hệ thống 
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• Nhấn Submit để hoàn thành import danh mục. 

 

 

➢ Thêm từ giao diện: 

• Click vào nút “Thêm” và điền các thông tin vào form và lưu lại. 
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Đối với danh mục khách hàng không còn sử dụng hoặc thao tác sai, nhầm lẫn 

ta có thể xoá khách hàng đó khỏi danh mục. 

 

Báo cáo: bao gồm

 

 

➢ Báo cáo về doanh thu: ta có thể lọc để xem 
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Có thể lọc theo năm và theo tháng 

 
➢ Báo cáo về nhập xuất tồn kho:  

 

Có thể lọc theo năm, tháng và theo Cửa hàng
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II. Các chức năng của WS-RMS (App Store) 
Mở máy tính bảng click vào biểu tượng WS-Store để đăng nhập và sử dụng app 

bán hàng. 

 Nếu chưa có tài khoản click vào “đăng ký” để đăng ký tài khoản 

 Nếu có: Điền địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập 
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1. Tồn kho: 

 

Thể hiện danh mục hàng hoá và số lượng hàng hoá có thực tế trong kho. Giúp 

nhân viên quản lý và cân đối kho tại từng thời điểm. 

• Nhập tên để tìm kiếm sản phẩm để xem tôn kho → click vào tên sản phẩm 

để xem chi tiết 

 
 

 

  

2. Nhập hàng:  
 

 Theo dõi quá trình nhập kho: đã nhập những mặt hàng nào tại thời điểm nào, số 

lượng cụ thể. 

■ Click vào biểu tượng như hình bên dưới để theo dõi tình trạng nhập hàng. 

■ Xem tình hình nhập hàng theo cửa hàng, theo thời gian cụ thể. 
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 Khi số lượng hàng hoá trong kho không đủ số lượng để bán nhân viên quản lý của 

hàng tiến hành nhập hàng: 

■ Tạo phiếu nhập 

■ Chọn đúng cửa hàng, ngày nhập hàng và đúng loại hàng hoá nhập kho → 

xác nhận 

■ Click vào sản phẩm để cập nhật số lượng, đơn giá  nhập kho → xác nhận 
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■ Click chọn tạo phiếu nhập hàng. 

 

 Cập nhật thông tin thanh toán nhà cung cấp:  

■ Chọn nhà cung cấp cần thanh toán. 

■ Hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản,… 

■ Trạng thái đã thanh toán hay chưa. 

■ Nhập vào công nợ (số ngày nợ phải trả) hệ thống tự động tính “Ngày đến 

hạng thanh toán”. 

■ Chiết khấu 

■ Có phải trả phí vận chuyển hay không. 

■ → tiếp theo 
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 Xác nhận lại thông tin đơn hàng nhập: 

■ Tổng tiền cần thanh toán. 

■ Thông tin nhà cung cấp. 

■ Thông tin đơn hàng: thanh toán hay chưa 

➔ xác nhận hoàn tất đơn hàng 

  
 Ghi chú: Nếu chưa thanh toán cho nhà cung cấp: đơn hàng được ghi nhận số 

lượng vào tồn kho và phần tiền chưa thanh toán sẽ được chuyển sang theo dõi ở 

thông tin nợ phải trả 

 

3. Nợ phải trả: 

 Số tiền mà cửa hàng phải trả cho nhà cung cấp.  

■ Giúp nhân viên quản lý biết được khoản nợ nào sẽ đến hạn phải thanh 

toán.  

■ Nhân viên có thể theo dõi lịch sử thanh toán của đơn hàng, đơn hàng nào 

đã thanh toán bao nhiêu còn lại bao nhiêu,…. 

Click vào bộ lọc để tìm kiếm, xem lại các khoản nợ phải trả của các đơn hàng. 
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 Khi khoản nợ đến hạn cần thanh toán nhân viên công nợ tiến hành tạo phiếu để 

thanh toán. Các bước thực hiện: 

■ Click vào đơn hàng, nhà cung cấp cần thanh toán 

■ Xem thông tin và tiến hành tạo phiếu nộp tiền. 

■ Điền số tiền cần thanh toán, phương thức thanh toán, ngày thanh toán,…. 

→ tạo phiếu nộp tiền 
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 Sau khi tạo xong phiếu nhưng phát hiện bị sai → click vào biểu tượng 

như hình bên dưới để huỷ phiếu làm lại theo các bước như trên. 

 

4. Bán hàng: 

 Các bước thực hiện:  

■ Chọn sản phẩm: có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc kéo chọn 

■ Xác nhận. 
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■ Điền số lượng đơn hàng: 

Click vào sản phẩm để cập nhật số lượng 

→ Xác nhận 

■ Tạo đơn hàng 

  
 Cập nhật thông tin thanh toán của khách hàng: 

■ Chọn Khách hàng có sẵn trong danh mục hoặc điền tên khách vãng lai. 

■ Hình thức thanh toán: chuyển khoản, tiền mặt,… 

■ Trạng thái: đã thanh toán hay chưa. 

■ Ngày thu tiền. 

■ Khách trực tiếp lấy hay cửa hàng giao. Ngày giao hàng cho khách. 

■ Có được áp dụng khuyến mãi, chiết khấu, hay tính chi phí giao hàng….. 

→ tiếp theo 
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 Thông tin thanh toán của đơn hàng được xác nhận: 

■ Số tiền thanh toán. 

■ Thông tin khách hàng. 

■ Thông tin đơn hàng. 

➔ Xác nhận 
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 Nếu khách hàng trả tiền thì tiến hành thanh toán: nhập số tiền khách trả để thanh 

toán, và đồng thời in bill giao cho khách hàng. 

  
 

 Nếu khách hàng chưa thanh toán tiền hàng: sau khi xác nhận đơn hàng, đơn hàng 

bán sẽ được lưu vào “đơn hàng” và chuyển thông tin vào nợ phải thu để theo dõi 
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công nợ và chuyển thông tin đến nhân viên giao hàng (nếu đơn hàng được giao hàng 

theo yêu cầu của khách hàng). 

5. Giao hàng: 

 Để xem những đơn hàng đã giao hay chưa tình trạng hàng khi giao: vào phần 

“đơn hàng” → click vào đơn hàng cụ thể để xem 

 

 Đối với những đơn hàng cần giao hàng cho khách nhân viên giao hàng vào “Giao 

Hàng” để lấy thông tin những đơn hàng cần giao. 
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 Sau khi tìm kiếm click vào đơn hàng để xem chi tiết 

  

 Sau khi đã giao hàng cho khách hàng nhân viên giao hàng sẽ tiến hành cập nhật 

trạng thái sang đã giao hàng: 

■ Click vào đã giao hàng để xác nhận bằng cách upload hình ảnh hàng đã 

giao cho khách và xác nhận 
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6. Nợ phải thu: 
 

 Đối với những đơn hàng khách trả tiền sau, sau khi hoàn tất đơn hàng bán phần công 

nợ sẽ được chuyển vào module nợ phải thu. 

 

 Khi thu tiền khách hàng NV công nợ sẽ tiến hành tìm kiếm và lập phiếu thu tiền 

cho khách. 
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 Tạo phiếu thu tiền 

 

 

7. Báo cáo: 

 Báo cáo: được xem bằng trình duyệt web (https://retail.worldsoft.com.vn) bằng tài 

khoản đăng nhập app ws-store gồm:  

■ Báo cáo doanh thu. 

■ Báo cáo nhập xuất tồn kho 

 

https://retail.worldsoft.com.vn/
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8. Liên hệ: 
 

WORLDSOFT CORPORATION 

77 Hoàng Văn Thái, P Tân Phú, Q7. 

Liên hệ: 1900 599 972 

Email: sales@worldsoftco.com 

 

 

mailto:sales@xelex.vn
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