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1. HỆ THỐNG:
Gồm có: Cập nhật đơn vị sử dụng, Đăng ký sử dụng, Quản lý người dùng, Đổi mật
khẩu, Thiết lập tham số hệ thống, Thiết lập máy in, Sao lưu - Phục hồi dữ liệu,
Logoff, Kết thúc
1.1.

Cập nhật thông tin đơn vị

-

Từ màn hình chính chọn Hệ thống, chọn Cập nhật thông tin đơn vị

-

Màn hình hiển thị như hình dưới đây (hình 1.1)

Hình 1.1: Cập nhật thông tin đơn vị

- Nhập các thông tin vào hộp thoại trên màn hình
- Chọn Cập nhật để lưu thông tin vừa nhập
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình này.

1.2. Đăng ký sử dụng
- Từ màn hình chính chọn Hệ thống, chọn Đăng ký sử dụng.
- Màn hình hiển thị như hình dưới đây (hình 1.2)
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Hình 1.2 : Đăng ký sử dụng

- Số tự sinh: Dãy số, tự sinh do phần mền tự động sinh ra trên máy tính của
người dùng sau khi cài đặt phần mềm. Người dùng cần gửi số tự sinh này cho
công ty cung cấp phần mềm để công ty cung cấp phần mềm gửi mã sử dụng .
- Mã sử dụng: Mã số do nhà cung cấp phần mềm gửi tới người dùng để người
dùng kích hoạt phần mềm. Lưu ý chỉ có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của
phần mềm như xem báo cáo thống kê khi người dùng có mã sử dụng
* Thao tác nhập mã sử dụng như sau:
- Nhập dãy số do công ty cung cấp phần mềm cung cấp từ bàn phím vào 3 ô
tương ứng hoặc có thể copy và paste.
- Sau khi nhập xong chọn Cập nhật nếu mã sử dụng chính xác phần mềm sẽ
thông báo cập nhật thành công. Chọn Kết thúc để ra khỏi màn hình này.

1.3. Quản trị người dùng
-

Từ màn hình chính chọn Hệ thống, chọn Quản trị người dùng.

-

Màn hình hiển thị như hình dưới đây (hình 1.3). Lưu ý chỉ có thể thực hiện
phân quyền cho nhân viên đã được khai báo trong danh mục nhân viên
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Hình 1.3: Quản trị người dùng

Các thao tác thực hiện việc tạo mới và phân quyền người dùng:
-

Chọn Mới: chọn tên nhân viên từ danh sách có trong hộp thoại (những nhân
viên đã phân quyền không có trong hộp thoại này). Nhập tên đăng nhập và mật
khẩu cho từng nhân viên.

-

Chọn các quyền (chức năng) cho phép nhân viên sử dụng khi đăng nhập hệ
thống ở Cây chức năng bên phía phải của màn hình, thực hiện bằng cách chọn
chức năng cha (VD: Hệ thống) khi đó các chức năng con cũng sẽ được chọn
theo, hủy chọn các chức năng con bằng cách tích lại vào đó.

-

Chọn Giá lẻ, Giá sỉ hoặc Giá chuẩn để nhân viên đó bán hàng theo giá đã chọn

-

Khi đã chắc chắn việc phân quyền người dùng phù hợp với công việc được giao
chọn Lưu để ghi nhận và hoàn tất việc tạo người dùng.

-

Danh sách người dùng ở phía trên bên trái màn hình hiển thị thêm người dùng
vừa được tạo.

Các thao tác thực hiện sửa đổi:
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-

Chọn tên nhân viên từ danh sách ở phía trên bên trái màn hình, chọn phải chuột,
chọn Sửa dòng này từ menu. Thực hiện các thay đổi Tên đăng nhập, Mật khẩu,
và các quyền thực hiện (xem phần trên tạo mới và phân quyền người dùng).

-

Tích chọn Sửa dữ liệu cho phép nhân viên có quyền sửa các danh mục, phiếu
nhập, phiếu xuất, phiếu chi, phiếu thu, công nợ khách hàng…, bỏ chọn nếu như
không cho phép nhân viên có quyền này.

-

Tích chọn Xóa dữ liệu, tương tự như Sửa dữ liệu.

-

Báo cáo KT (báo cáo kiểm tra) tích chọn nếu người dùng muốn sử dụng chức
năng này để thiết lập báo cáo với cơ quan kiểm tra. Không chọn nếu bỏ qua
chức năng này.

-

Khi đã chắc chắn việc phân quyền người dùng phù hợp với công việc được giao
chọn Lưu để ghi nhận và hoàn tất việc sửa đổi người dùng.

-

Các thao tác thực hiện xóa (hủy bỏ người dùng):

-

Chọn người dùng từ danh sách ở phía trên bên trái màn hình, chọn phải chuột,
chọn Xóa dòng này chọn Yes trong hộp thoại để xác nhận hủy bỏ người dùng
đang chọn.

-

Khi thực hiện xóa (hủy bỏ thành công) thông báo thành công sẽ xuất hiện, danh
sách người dùng sẽ không hiển thị lại nhân viên vừa xóa

-

Chọn Kết thúc để ra khỏi màn hình này.

1.4 . Đổi mật khẩu
-

Từ màn hình chính chọn Hệ thống, chọn Đổi mật khẩu.

-

Màn hình sẽ hiển thị như dưới đây (hình 1.4):

Hình 1.4: Đổi mật khẩu
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- Người dùng: Tên người dùng tự động hiển thị theo tên đăng nhập chương trình.
- Mật khẩu cũ: Nhập mật khẩu mà người quản lý hệ thống cung cấp lần đầu cho
người dùng.
- Mật khẩu mới:Người dùng chọn mật khẩu mới.
- Nhắc lại: Nhập lại mật khẩu mới.
- Chọn Lưu để cập nhật thông tin vừa nhập.
- Chọn Kết thúc để ra khỏi màn hình này.

1.5. Thiết lập tham số hệ thống.
- Từ màn hình chính chọn Hệ thống, chọn Thiết lập tham số hệ thống.
- Màn hình hiển thị như dưới đây (hình 1.5):

Hình 1.5: Thiết lập tham số hệ thống
- In hóa đơn sau khi lưu: tích chọn nếu muốn in trực tiếp hóa đơn sau khi lưu để
giao cho khách hàng
- Hiển thị tồn nhập và xuất: tích chọn nếu muốn hiển thị số lượng tồn nhập
xuất,nếu không tích chọn khi nhập và xuất sẽ không hiển thị số lượng tồn .
- Khóa theo tên đăng nhập: tích chọn khóa theo tên đăng nhập khi nhập thuốc
người dùng sẽ không thể thay đổi Người nhận . Phần mềm chỉ cho phép người
nhận khi nhập thuốc theo tên đăng nhập vào phần mềm.
- Sử dụng mã vạch: tích chọn sử dụng mã vạch nếu người dùng nhu cầu sử
dụng.và người dùng có thể điều chỉnh căn chỉnh để in mã vạch cho hợp lý với
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khổ giấy chuyên dùng in mã vạch ( TOMY 123). Không tích chọn người dùng
sẽ không thể thực hiện sử dụng mã vạch.
- Sửa đơn vị nhập xuất: tích chọn nếu người dùng muốn sửa đơn vị nhập và
xuất, không tích chọn nếu người dùng muốn bỏ qua.
- Số lẻ phiếu nhập: Chọn số lẻ phiếu nhập là 0 thì hệ số lẻ phiếu nhập sẽ được
làm tròn (tức là hệ số phiếu nhập không có dấu phẩy phía sau nó) Nếu chọn là
1 khi hệ số lẻ phiếu nhập sẽ không được làm tròn. Chọn là 2 hệ số lẻ phiếu
nhập sau dấu phẩy thêm một số 0.
- Số lẻ phiếu xuất: Tương tự phiếu Số lẻ phiếu nhập. Người dùng có thể chọn 0,
1, 2.
- Cỡ hóa đơn bán lẻ: người dùng có thể chọn cỡ giấy khi in hóa đơn nhập xuất,
các báo cáo thông kê cho phù hợp với máy in hiện có.
- Cảnh báo hạn sử dụng: tích chọn và thiết lập số tháng muốn cảnh báo. Khi
đăng nhập chương trình những thuốc có hạn sử dụng trong thời hạn cảnh báo
sẽ tự động hiển thị khi đăng nhập chương trình.
- Chọn Cập nhật để cập nhật thông tin thiết lập tham số hệ thống vừa nhập.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình này.

1.6. Thiết lập máy in
-

Từ màn hình chính chọn Hệ thống, chọn Thiết lập máy in.

-

Màn hình hiển thị như dưới đây (hình 1.6)
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Hình 1.6: Thiết lập máy in

-

Chọn máy in sau đó ấn chuột phải và chọn Set as Default Printer .

-

Chọn Apply , sau đó chọn Print để hoàn kết thúc công việc thiết lập máy in.

1.7. Sao lưu - phục hồi dữ liệu
- Từ màn hình chính chọn Hệ thống, chọn Sao lưu - phục hồi dữ liệu.
- Màn hình hiển thị như hình dưới đây (hình 1.7).

Hình 1.7: Sao lưu phục hồi dữ liệu
- Tích chọn Sao lưu hoặc Phục hồi ở phía trên của màn hình.
- Nhập Tên tệp vào hộp thoại tương ứng.
- Chọn đường dẫn lưu file bên cạnh phía phải hộp thoại Lưu tại.
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- Chọn Thực hiện để sao lưu hoặc phục hồi dữ liệu.
- Chọn Thoát để kết thúc khỏi màn hính sao lưu phục hồi dữ liệu.

1.8. Log off
- Từ màn hình chính chọn Hệ thống, chọn Log off.
- Màn hình LogIn (đăng nhập chương trình) sẽ hiển thị như hình dưới đây (hình
1.8) người dùng phải nhập tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập chương
trình.

Hình 1.8: Log In
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2. DANH MỤC

Gồm có: Danh mục bác sỹ, Danh mục khách hàng, Danh mục loại thu, Danh mục
loại chi phí, Danh mục nhà cung cấp, Danh mục nhân viên, Danh mục nhóm thuốc,
Danh mục nơi sản xuất, Danh mục thuốc, Danh mục kiểu khám, Danh mục dịch vụ
điều trị, Danh mục cận lâm sàng, Danh mục loại bệnh nhân, Danh mục chẩn đoán,
Danh mục xử trí

2.1. Danh mục bác sỹ
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục bác sỹ
- Màn hình Danh mục bác sỹ hiển thị như hình dưới đây (hình 2.1)

Hình 2.1: Danh mục bác sỹ

- Người dùng có thể chọn kiểu hiển thị danh mục theo các cách sau:
o Tích chọn Tất cả: hiển thị tất cả bao gồm sử dụng và không sử dụng
o Tích chọn Sử dụng: chỉ hiển thị thông tin đang được sử dụng
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o Tích chọn Không sử dụng: chỉ hiển thị thông tin không sử dụng (có thể
sửa đổi lại để sử dụng lại các thông tin trong danh mục này).
- Để Tìm kiếm thông tin thực hiện như sau:
o Chọn kiểu hiển thị dữ liệu: Tất cả, Sử dụng, Không sử dụng (như mục
trên) tùy theo mục đích tìm kiếm của người sử dụng
o Nhập tên cần tìm kiếm vào hộp thoại Tên bác sỹ
- Để Thêm mới thông tin cần thực hiện như sau:
o Chọn Mới, nhập đầy đủ các thông tin vào các hộp thoại trong màn hình
o Chọn Lưu để ghi nhận lại thông tin vừa nhập. Thông tin này sẽ được
hiển thị trên ở danh sách phía trên màn hình nhập liệu.
- Để Sửa đổi thông tin cần thực hiện như sau:
o Chọn bác sỹ cần sửa đổi ở phía trên của màn hình nhập liệu, chọn phải
chuột và chọn Sửa dữ liệu.
o Cập nhật lại các thông tin cần sửa đổi vào các hộp thoại có trong màn
hình.
o Chọn Lưu để ghi nhận các thông tin vừa nhập. Thông tin này sẽ được
hiển thị trên ở danh sách trên màn hình nhập liệu.
- Để Xóa (Không sử dụng) thông tin cần thực hiện như sau:
o Chọn bác sỹ cần xóa ở phía trên của màn hình nhập liệu, chọn phải chuột
và chọn Xóa dữ liệu.
o Chọn Yes từ hộp thoại xuất hiện để xác nhận muốn xóa thông tin này khi
đó xuất hiện hộp thoại thông báo việc xóa dữ liệu thành công.
o Kết thúc của việc xóa dữ liệu: thông tin được xóa sẽ chuyển sang trạng
thái Không sử dụng và không còn hiển thị lên trên danh sách.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình này.

2.2. Danh mục khách hàng
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục khách hàng
- Màn hình Danh mục hàng hiển thị như hình dưới đây (hình 2.2)
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Hình 2.2: Danh mục khách hàng

Thực hiện các thao tác Danh mục khách hàng tương tự như Danh mục bác sỹ (xem ở
mục 2.1)

2.3. Danh mục loại thu
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục loại thu
- Màn hình Danh mục loại thu hiển thị như hình dưới đây (hình 2.3)
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Hình 2.3: Danh mục loại thu

Thực hiện các thao tác Danh mục loại thu tương tự như Danh mục bác sỹ (xem ở mục
2.1)

2.4. Danh mục loại chi phí
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục loại chi phí
- Màn hình Danh mục loại chi phí hiển thị như hình dưới đây (hình 2.4)

iPharm – ClinicSmall 2011

Trang

- 15 -

Hình 2.4: Danh mục loại chi phí

Thực hiện các thao tác Danh mục loại chi phí tương tự như Danh mục bác sỹ (xem ở
mục 2.1)

2.5. Danh mục nhà cung cấp
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục nhà cung cấp
- Màn hình Danh mục nhà cung cấp hiển thị như hình dưới đây (hình 2.5)
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Hình 2.5: Danh mục nhà cung cấp

Thực hiện các thao tác Danh mục nhà cung cấp tương tự như Danh mục bác sỹ (xem
ở mục 2.1)

2.6. Danh mục nhân viên:
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục nhân viên
- Màn hình Danh mục nhân viên hiển thị như hình dưới đây (hình 2.6)
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Hình 2.6: Danh mục nhân viên

Thực hiện các thao tác Danh mục nhân viên tương tự như Danh mục bác sỹ (xem ở
mục 2.1)

2.7. Danh mục nhóm thuốc
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục nhóm thuốc
- Màn hình Danh mục nhóm thuốc hiển thị như hình dưới đây (hình 2.7)
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Hình 2.7: Danh mục nhóm thuốc

Thực hiện các thao tác Danh mục nhóm thuốc tương tự như Danh mục bác sỹ (xem ở
mục 2.1)

2.8. Danh mục nơi sản xuất
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục nơi sản xuất
- Màn hình Danh mục nơi sản xuất hiển thị như hình dưới đây (hình 2.8)
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Hình 2.8: Danh mục nơi sản xuất

Thực hiện các thao tác Danh mục nơi sản xuất tương tự như Danh mục bác sỹ (xem ở
mục 2.1)

2.9. Danh mục thuốc
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục thuốc
- Màn hình Danh mục thuốc hiển thị như hình dưới đây (hình 2.9)

iPharm – ClinicSmall 2011

Trang

- 20 -

Hình 2.9: Danh mục thuốc
- Người dùng có thể chọn kiểu hiển thị danh mục theo các cách sau:
o Tích chọn Tất cả: hiển thị tất cả bao gồm sử dụng và không sử dụng
o Tích chọn Sử dụng: chỉ hiển thị thông tin đang được sử dụng
o Tích chọn Không sử dụng: chỉ hiển thị thông tin không sử dụng (có thể
sửa đổi lại để sử dụng lại các thông tin trong danh mục này).
- Để Tìm kiếm thông tin thực hiện như sau:
o Chọn kiểu hiển thị dữ liệu: Tất cả, Sử dụng, Không sử dụng (như mục
trên) tùy theo mục đích tìm kiếm của người sử dụng
o Nhập tên thuốc hoặc hoạt chất cần tìm kiếm vào hộp thoại Tìm kiếm
- Để Thêm mới thông tin của thuốc cần thực hiện như sau:
o Chọn Mới, nhập đầy đủ các thông tin vào các hộp thoại trong màn hình
o ĐV nhập, ĐV xuất, ĐV in có thể nhập hoặc chọn những thông tin đã có
o Chọn Lưu để ghi nhận lại thông tin vừa nhập. Thông tin này sẽ được
hiển thị trên ở danh sách phía trên màn hình nhập liệu.
- Để Sửa đổi thông tin cần thực hiện như sau:
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o Chọn thuốc cần sửa đổi ở phía trên của màn hình nhập liệu, chọn phải
chuột và chọn Sửa dữ liệu.
o Cập nhật lại thông tin cần sửa đổi vào các hộp thoại có trong màn hình.
o Chọn Lưu để ghi nhận các thông tin vừa nhập. Thông tin này sẽ được
hiển thị trên ở danh sách trên màn hình nhập liệu.
- Để Xóa (Không sử dụng) thông tin cần thực hiện như sau:
o Chọn thuốc cần xóa ở phía trên của màn hình nhập liệu, chọn phải chuột
và chọn Xóa khỏi danh sách.
o Chọn Yes từ hộp thoại xuất hiện để xác nhận muốn xóa thông tin này khi
đó xuất hiện hộp thoại thông báo việc xóa dữ liệu thành công.
o Kết thúc của việc xóa dữ liệu: thông tin được xóa sẽ chuyển sang trạng
thái Không sử dụng và không còn hiển thị lên trên danh sách.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình này.

2.10. Danh mục kiểu khám
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục kiểu khám
- Màn hình Danh mục kiểu khám hiển thị như hình dưới đây (hình 2.10)
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Hình 2.10: Danh mục kiểu khám
Thực hiện các thao tác Danh mục kiểu khám tương tự như Danh mục bác sỹ (xem ở
mục 2.1)
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2.11. Danh mục dịch vụ điều trị
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục dịch vụ điều trị
- Màn hình Danh mục điều trị hiển thị như hình dưới đây (hình 2.11)

Hình 2.11: Danh mục dịch vụ điều trị
Thực hiện các thao tác Danh mục dịch vụ điều trị tương tự như Danh mục bác sỹ
(xem ở mục 2.1)

2.12. Danh mục cận lâm sàng
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục cận lâm sàng
- Màn hình Danh mục cận lâm sàng hiển thị như hình dưới đây (hình 2.12)
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Hình 2.12: Danh mục cận lâm sàng
Thực hiện các thao tác Danh mục cận lâm sàng tương tự như Danh mục bác sỹ (xem
ở mục 2.1)

2.13. Danh mục loại bệnh nhân
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục loại bệnh nhân
- Màn hình Danh mục loại bệnh nhân hiển thị như hình dưới đây (hình 2.13)
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Hình 2.13: Danh mục loại bệnh nhân
Thực hiện các thao tác Danh mục loại bệnh nhân tương tự như Danh mục bác sỹ
(xem ở mục 2.1)

2.14. Danh mục chẩn đoán
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục chẩn đoán
- Màn hình Danh mục chẩn đoán hiển thị như hình dưới đây (hình 2.14)
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Hình 2.14: Danh mục chẩn đoán
Thực hiện các thao tác Danh mục chẩn đoán tương tự như Danh mục bác sỹ (xem ở
mục 2.1)

2.15. Danh mục xử trí
- Từ màn hình chính chọn Danh mục, chọn Danh mục xử trí
- Màn hình Danh mục xử trí hiển thị như hình dưới đây (hình 2.15)
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Hình 2.15: Danh mục xử trí
Thực hiện các thao tác Danh mục xử trí tương tự như Danh mục bác sỹ (xem ở mục
2.1)
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3. QUẢN LÝ
Gồm có: Khám bệnh, Điều chỉnh giá thuốc, Phiếu chi, Phiếu thu, Công nợ khách
hàng, Phiếu nhập mua, Phiếu nhập lại, Phiếu nhập khuyến mãi
3.1. Khám bệnh
- Từ màn hình chính chọn Quản lý, chọn Khám bệnh
- Màn hình Khám bệnh hiển thị như hình dưới đây (hình 3.1)

Hình 3.2: Khám bệnh
- Để Tìm kiếm bệnh nhân cần thực hiện như sau:
o Chọn kiểu Hiển thị, hiển thị tất cả bệnh nhân hoặc bệnh nhân hẹn khám.
o Nhập tên bệnh nhân vào mục Bệnh nhân để tìm kiếm theo tên hoặc
nhập địa chỉ của bệnh nhân nếu muốn tìm theo địa chỉ.
o Các bệnh nhân thỏa mãn điều kiện tìm kiếm sẽ được hiển thị trong bảng
bên dưới.
- Để Thêm mới bệnh nhân thực hiện như sau:
o Chọn Mới và điền đầy đủ thông tin vào các mục trong phần Thông tin
Bệnh nhân.
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o Chọn Lưu để ghi nhận lại thông tin vừa nhập. Bệnh nhân này sẽ được
hiển thị trên ở danh sách phía bên trái.
- Để Sửa thông tin bệnh nhân làm như sau:
o Chọn bệnh nhân cần sửa, kích chuột phải chọn Sửa thông tin.
o Sửa lại thông tin của bệnh nhân trong phần Thông tin Bệnh nhân.
o Chọn Lưu để ghi nhận thông tin vừa chỉnh sửa.
- Để Xóa một bệnh nhân khỏi danh sách cần thực hiện:
o Chọn bệnh nhân cần xóa, kích chuột phải chọn Xóa thông tin.
o Chọn Yes từ hộp thoại xuất hiện để xác nhận muốn xóa thông tin này khi
đó xuất hiện hộp thoại thông báo việc xóa dữ liệu thành công.
- Để nhập Thông tin Khám bệnh thực hiện như sau:
o Chọn bệnh nhân cần nhập, kích chuột phải chọn Khám bệnh, điền đầy
đủ các mục trong phần Thông tin Khám bệnh.
o Chọn Lưu để ghi nhận lại thông tin vừa nhập.
o Thông tin khám của bệnh nhân sẽ được hiển thị trong bảng góc trái màn
hình hiển thị.
- Để sắp xếp lịch hẹn cho bệnh nhân:
o Chọn bệnh nhân trong danh sách bệnh nhân, chọn thông tin khám trong
danh sách thông tin ở bảng bên dưới.
o Chọn Hẹn khám. Bảng Hẹn khám hiển thị như hình dưới đây (Hình
3.1.1)
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Hình 3.1.1: Hẹn khám
o Điền đầu đủ thông tin vào các mục trong phần Thông tin Hẹn khám.
o Chọn Lưu để ghi nhận thông tin vừa nhập.
o Chọn Kết thúc để thoát ra.
- Để kê đơn cho bệnh nhân:
o Chọn bệnh nhân trong danh sách bệnh nhân, chọn thông tin khám trong
danh sách thông tin ở bảng bên dưới.
o Chọn Kê đơn. Bảng Kê đơn hiển thị như hình dưới đây (hình 3.1.2)
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Hình 3.1.2: Kê đơn
o Nhập Tên thuốc, Số lượng và Cách dùng
o Chọn Lưu để cập nhật dữ liệu
o Chọn In đơn nếu muốn in đơn thuốc này.
o Chọn Kết thúc để thoát ra.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình này.
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3.2. Điều chỉnh giá thuốc
- Từ màn hình chính chọn Quản lý, chọn Điều chỉnh giá thuốc
- Màn hình Điều chỉnh giá thuốc hiển thị như hình dưới đây (hình 3.2)

Hình 3.2: Điều chỉnh giá thuốc

- Để Tìm kiếm thông tin giá nhập/ giá xuất cần thực hiện như sau:
o Chọn khoảng thời gian nhập/xuất hàng, nhập tên vào hộp thoại Tìm
kiếm, thông tin nhập xuất sẽ hiển thị phía dưới màn hình
- Để Sửa đổi giá cần thực hiện như sau:
o Nhập tên thuốc vào hộp thoại Tìm kiếm
o Cập nhật Giá nhập, Giá lẻ, Giá sỉ, Giá chuẩn(do bộ y tế quy định).
- Chọn In để in bảng giá hiện tại.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình này.
3.3. Phiếu chi
- Từ màn hình chính chọn Quản lý, chọn Phiếu chi
- Màn hình Phiếu chi hiển thị như hình dưới đây (hình 3.3)
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Hình 3.3: Phiếu chi
- Để Nhập mới phiếu chi chọn Mới và tiến hành nhập các thông tin:
o Số chi phí (số phiếu chi): do chương trình tự sinh có cấu trúc C00040211
trong đó C-chi, 0004 – số thứ tự của phiếu trong tháng, 0211 – tháng và
năm thực hiện phiếu chi.
o Nhập các thông tin vào hộp thoại trên màn hình.
o Chọn Lưu để ghi nhận thông tin vừa cập nhật.
- Để Tìm kiếm thông tin phiếu chi thực hiện như sau:
o Chọn khoảng thời gian tìm kiếm: từ ngày … đến ngày
o Chọn loại chi phí muốn tìm kiếm từ danh sách có sẵn
o Chọn

kết quả tìm kiếm được hiển thị trên của màn hình dữ liệu.

- Để Sửa thông tin phiếu chi
o Thực hiện tìm kiếm phiếu chi (xem mục trên)
o Chọn phiếu chi cần sửa, kích chuột phải chọn Sửa thông tin.
o Cập nhật lại thông tin phiếu chi
o Chọn Lưu để ghi nhận thông tin vừa chỉnh sửa.
- Để Xóa thông tin phiếu chi
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o Thực hiện tìm kiếm phiếu chi (xem mục trên)
o Chọn phiếu chi cần xóa, kích chuột phải, chọn Xóa thông tin.
o Chọn Yes để xác nhận chắc chắn muốn xóa
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình này
 LƯU Ý:
 Danh mục loại chi phí phải được cập nhật trước khi cập nhật phiếu chi.
 Không thể thực hiện cập nhập, chỉnh sửa, xóa các phiếu chi vào trước thời
điểm khi đã chốt số liệu

3.4. Phiếu thu
- Từ màn hình chính chọn Quản lý, chọn Phiếu thu
- Màn hình Phiếu thu hiển thị như hình dưới đây (hình 3.4)

Hình 3.4: Phiếu thu
Thực hiện các thao tác Phiếu thu tương tự như Phiếu chi (xem ở mục 3.3)
3.5. Công nợ khách hàng
- Từ màn hình chính chọn Quản lý, chọn Công nợ khách hàng
- Màn hình Công nợ khách hàng hiển thị như hình dưới đây (hình 3.5)
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Hình 3.4: Công nợ khách hàng
a. Thanh toán tiền mua hàng
Để thanh toán tiền mua hàng theo từng chứng từ nhập, giảm trừ công nợ với nhà cung
cấp thực hiện bằng cách sau:
- Tìm kiếm chứng từ nhập chưa thanh toán: chọn khoảng thời gian cần tìm kiếm
từ ngày … đến ngày sau đó chọn

ở phần Tìm kiếm chứng từ nhập xuất.

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị các phiếu nhập chưa thanh toán cho nhà
cung cấp ở danh sách phía trên của màn hình nhập liệu. Nhập tên nhà cung cấp
vào hộp thoại để lọc các chứng từ nhập theo tên nhà cung cấp.
- Nhập thông tin thanh toán (phiếu chi)
o Chọn phiếu nhập cần thanh toán sau khi có kết quả tìm kiếm.
o Chọn Mới để bắt đầu thực hiện.
o Nhập số tiền thanh toán cho nhà cung cấp theo chứng từ nhập này. Việc
thanh toán có thể tiến hành toàn bộ hay một phần số tiền còn nợ.
o Chọn Lưu để hoàn tất việc thanh toán.
o Phiếu nhập đã thanh toán hết sẽ không còn hiển thị khi tìm kiếm các
phiếu nhập chưa thanh toán.
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o Tiếp tục thực hiện tương tự với các phiếu thanh toán khác.
o Sau khi cập nhật thông tin thanh toán này (phiếu chi) có thể thực hiện
việc tìm kiếm lại phiếu chi tiền mua hàng để xem lại hoặc thực hiện
sửa/xóa thông tin phiếu chi tiền mua hàng (xem mục dưới). Thực hiện
tìm kiếm bằng cách nhập các thông tin tìm kiếm trong phần Tìm kiếm
phiếu thanh toán: từ ngày.. đến ngày, nơi nhận – tên nhà cung cấp và số
thanh toán (không nhất thiết phải nhập, chỉ nhằm mục đích giới hạn lại
kết quả tìm kiếm), chọn kiểu tìm kiếm (phiếu chi/phiếu thu) và chọn
Tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được ở danh sách các phiếu thanh toán
tại phía dưới của màn hình nhập số liệu.
- Sửa thông tin thanh toán
o Thực hiện tìm kiếm phiếu chi tiền mua hàng (xem mục trên)
o Chọn phiếu cần sửa từ danh sách kết quả tìm kiếm
o Chọn phải chuột chọn Sửa dữ liệu
o Thực hiện thao tác chỉnh sửa.
o Chọn Lưu để ghi nhận lại dữ liệu sau chỉnh sửa.
- Xóa thông tin thanh toán
o Thực hiện tìm kiếm phiếu chi tiền mua hàng (xem mục trên)
o Chọn phiếu chi cần xóa từ danh sách kết quả tìm kiếm
o Chọn phải chuột, chọn Xóa dữ liệu
o Chọn Yes trong hộp thoại hiển thị để xác nhận xóa dữ liệu
 LƯU Ý: Không thể thực hiện cập nhật, sửa, xóa trước thời điểm số liệu đã
được chốt. Kết quả thực hiện này thay đổi công nợ của nhà cung cấp.
b. Thu tiền hàng bán
Để thanh toán tiền bán hàng theo từng chứng từ xuất, giảm trừ công nợ của khách
hàng thực hiện bằng cách sau:
- Tìm kiếm chứng từ xuất chưa thanh toán: chọn khoảng thời gian cần tìm kiếm
từ ngày … đến ngày, tích chọn để hiển thị Xuất sau đó chọn

kết quả tìm

kiếm sẽ được hiển thị các phiếu xuất mà khách hàng còn nợ tiền ở danh sách
phía trên của màn hình nhập liệu. Nhập tên khách hàng vào hộp thoại để lọc
các chứng từ xuất theo tên khách hàng.
- Nhập thông tin thanh toán (phiếu thu)
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o Chọn phiếu xuất được thanh toán sau khi có kết quả tìm kiếm. Chọn Mới
để bắt đầu thực hiện.
o Nhập số tiền thanh toán của khách hàng theo chứng từ xuất này. Việc
thanh toán có thể tiến hành toàn bộ hay một phần số tiền còn nợ.
o Chọn Lưu để hoàn tất việc thanh toán.
o Phiếu xuất đã được thanh toán hết sẽ không còn hiển thị khi tìm kiếm
các phiếu xuất chưa thanh toán.
o Tiếp tục thực hiện tương tự với các phiếu thanh toán khác.
o Sau khi cập nhật thông tin thanh toán này (phiếu thu) có thể thực hiện
việc tìm kiếm lại phiếu thu tiền bán hàng để xem lại hoặc thực hiện
sửa/xóa thông tin phiếu chi tiền bán hàng (xem mục dưới). Thực hiện tìm
kiếm bằng cách nhập các thông tin tìm kiếm trong phần Tìm kiếm phiếu
thanh toán: từ ngày… đến ngày, người TT – tên khách hàng và số thanh
toán (không nhất thiết phải nhập, chỉ nhằm mục đích giới hạn lại kết quả
tìm kiếm), chọn kiểu tìm kiếm (phiếu chi/phiếu thu) và chọn

kết quả

tìm kiếm sẽ được ở danh sách các phiếu thanh toán tại phía dưới, bên
phải của màn hình nhập số liệu.
- Sửa thông tin thanh toán
o Thực hiện tìm kiếm phiếu chi tiền mua hàng (xem mục trên)
o Chọn phiếu thu cần sửa từ danh sách kết quả tìm kiếm
o Chọn phải chuột, chọn Sửa dữ liệu
o Thực hiện thao tác chỉnh sửa.
o Chọn Lưu để ghi nhận lại dữ liệu sau chỉnh sửa.
- Xóa thông tin thanh toán
o Thực hiện tìm kiếm phiếu chi tiền mua hàng (xem mục trên)
o Chọn phiếu chi cần xóa từ danh sách kết quả tìm kiếm
o Chọn phải chuột, chọn Xóa dữ liệu
o Chọn Yes trong hộp thoại hiển thị để xác nhận xóa dữ liệu
 LƯU Ý: Không thể thực hiện cập nhật, sửa, xóa trước thời điểm số liệu đã
được chốt. Kết quả thực hiện này thay đổi công nợ của nhà cung cấp.

3.6. Phiếu nhập mua
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- Từ màn hình chính chọn Quản lý, chọn Phiếu nhập mua
- Màn hình Phiếu nhập mua hiển thị như hình dưới đây (hình 3.6)

Hình 3.6: Phiếu nhập mua
- Để thực hiện Nhập mới:
o Chọn Mới và nhập các thông tin về phiếu nhập:
 Số phiếu: được chương trình tự sinh theo nguyên tắc sau
N11020008, trong đó N: phiếu nhập, 0008: số phiếu nhập trong
tháng, 1102: năm và tháng phát sinh phiếu nhập này.
 Ngày nhập: ngày thực hiện nhập hàng
 Số HĐ, Ngày HĐ: nhập thông tin số hóa đơn và ngày hóa đơn
trong trường hợp cần thiết.
 Chọn đơn vị bán từ danh sách các đơn vị bán đã được cập nhật ở
Danh mục nhà cung cấp
 Chọn thông tin người nhận được lấy từ Danh mục nhân viên của
công ty.
o Nhập thông tin thuốc:
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 Nhập mã hàng vào hộp thoại Mã thuốc
 Nhập các ký tự đầu của tên thuốc vào hộp thoại Tên thuốc, khi đó
danh sách thuốc có tên như ký tự vừa nhập được hiển thị, chọn
hàng cần nhập.
 Cập nhật các thông tin Số lượng, Đơn giá, Giá lẻ, Giá sỉ, Hạn
dùng trong các hộp thoại tương ứng. Có thể định lại giá bán cho
phù với giá của lần nhập gần nhẩt. Chương trình sẽ tự động tính
lại tỷ lệ lãi theo từng mặt hàng.
 Trong trường hợp thông tin hàng nhập thêm thực sự đã được nhập
trước đó (trong cùng một phiếu nhập) sẽ có hộp thoại xác nhận
người dùng có muốn tiếp tục nhập hay không. Nếu có số lượng
hàng trong phiếu nhập được cộng thêm con số này, nếu không sẽ
nhập hàng khác. Thực hiện nhập tiếp tục cho đến khi hết hàng cần
nhập của phiếu này.
 Trong quá trình nhập hàng nếu thông tin hàng nhập sai, chọn
dòng dữ liệu nhập sai, phải chuột chọn Xóa dòng này để xóa
dòng sai này và tiến hành nhập lại
o Chọn Lưu để ghi nhận lại dữ liệu vừa nhập. Hộp thoại thông báo lưu dữ
liệu thành công sẽ xuất hiện.
 LƯU Ý:
 Không thể thực hiện nhập mới sau thời điểm đã chốt số liệu.
 Đơn nhập mua nên chia nhiều phiếu để tránh vấn đề phát sinh. VD:
Số phiếu N11030002 lưu 10 thuốc, N11030003 lưu 10 thuốc tiếp
theo…
- Để Tìm kiếm các phiếu đã nhập:
o Xác định khoảng thời gian cần tìm kiếm phiếu: từ ngày … đến ngày
chọn ở phần Thông tin tìm kiếm phía trên bên trái của màn hình.
o Nhập tên thuốc, số phiếu cần tìm kiếm (nếu cần) và chọn Tìm kiếm, kết
quả tìm kiếm được hiển thị theo ngày, số phiếu sắp xếp theo thời gian
gần đây nhất ở phía trái của màn hình nhập hiện hành.
o Để xem lại thông tin phiếu nhập này chọn số phiếu cần xem từ màn hình
hiển thị kết quả tìm kiếm trên. Thông tin về phiếu nhập sẽ được hiển thị
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o Có thể thực hiện việc In, Xóa hay Sửa phiếu nhập này.
- Để Sửa thông tin phiếu nhập:
o Không thể thực hiện chỉnh sửa phiếu nhập trong những trường hợp:
 Phiếu nhập này đã có phát sinh các phiếu xuất
 Phiếu nhập này có ngày nhỏ hơn ngày chốt số liệu gần nhất.
o Chọn phiếu cần sửa thông tin (xem phần tìm kiếm phiếu nhập) từ màn
hình chứa thông tin kết quả tìm kiếm.
o Chọn phải chuột, chọn Sửa dữ liệu.
o Tiến hành chỉnh sửa số liệu (xem phần nhập mới)
o Chọn Lưu để ghi nhận lại và hoàn tất việc chỉnh sửa thông tin.
- Để Xóa thông tin phiếu nhập:
o Không thể thực hiện xóa phiếu nhập trong những trường hợp:
 Phiếu nhập này đã có phát sinh các phiếu xuất
 Phiếu nhập này có ngày nhỏ hơn ngày chốt số liệu gần nhất.
o Chọn phiếu cần xóa (xem phần tìm kiếm phiếu nhập) từ màn hình chứa
thông tin kết quả tìm kiếm.
o Chọn phải chuột, chọn Xóa dữ liệu
o Xác nhận thực sự muốn xóa từ hộp thoại xuất hiện. Chương trình có báo
việc xóa dữ liệu thành công.
 LƯU Ý:
 Các danh mục thuốc, khách hàng có liên quan phải được khai báo
trước khi lập phiếu nhập.
 Không thể cập nhật mới, chỉnh sửa, xóa phiếu nhập sau thời điểm
chốt số liệu.
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3.7. Phiếu nhập lại
- Từ màn hình chính chọn Quản lý, chọn Phiếu nhập lại
- Màn hình Phiếu nhập lại hiển thị như hình dưới đây (hình 3.7)

Hình 3.7: Phiếu nhập lại
Để thực hiện Phiếu nhập lại tương tự như Phiếu nhập mua (xem mục 3.6)

3.8. Phiếu nhập khuyến mãi
- Từ màn hình chính chọn Quản lý, chọn Phiếu nhập khuyến mãi
- Màn hình Phiếu nhập khuyến mãi hiển thị như hình dưới đây (hình 3.8)
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Hình 3.8. Phiếu nhập khuyến mãi
Để thực hiện Phiếu nhập khuyến mãi tương tự như Phiếu nhập mua (xem mục 3.6)

3.9. Phiếu xuất lẻ
Mục đích: Việc xuất thuốc được tiến hành theo nguyên tắc nhập trước (First In
First Out – FIFO) và cận hạn sử dụng xuất trước (First Expire First Out – FEFO).
Với trường hợp xuất bán sẽ đồng thời cập nhật công nợ khách hàng, doanh số của
nhân viên.

- Từ màn hình chính chọn Quản lý, chọn Phiếu xuất lẻ
- Màn hình Phiếu xuất lẻ hiển thị như hình dưới đây (hình 3.9)
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Hình 3.9: Phiếu xuất lẻ

- Để thực hiện Nhập mới:
o Chọn Mới và bắt đầu nhập các thông tin về phiếu xuất này:
 Số phiếu: được chương trình tự sinh theo nguyên tắc sau
L11020005, trong đó L: phiếu xuất, 0005: số phiếu xuất trong
tháng, 1102: tháng và năm phát sinh phiếu xuất này.
 Ngày xuất: ngày thực hiện xuất thuốc
 Nhập các ký tự đầu của tên khách hàng (nhà cung cấp), khi đó
chương trình tự động tìm kiếm các khách hàng có tên tương tự và
hiện thị dưới dạng danh sách cho người dùng lựa chọn. Các khách
hàng này phải được cập nhật trong phần danh mục khách hàng
(xem 2.2).
 Nhập thông tin và địa chỉ khách hàng.
o Nhập thông tin hàng:
 Nhập mã hàng cần xuất vào hộp thoại Mã thuốc hoặc nhập các
ký tự đầu của tên thuốc vào hộp thoại Tên thuốc, khi đó danh
sách các thuốc có tên như ký tự vừa nhập được hiển thị, chọn
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hàng cần nhập (chỉ có những thuốc đã được phân địa bàn cho
khách hàng và trình dược viên trên mới hiển thị).
Cập nhật thông tin số lượng hàng xuất. Đơn giá tự động lấy trong
phần Điều chỉnh giá thuốc (xem 3.1) cho phép có thể sửa đơn
giá phù hợp với từng phiếu xuất hoặc có thể tra cứu giá bằng cách
đặt con trỏ vào hộp thoại giá. Hạn sử dụng của thuốc được xử lý
tự động theo nguyên tắc FIFO (First In First Out – nhập trước
xuất trước) và FEFO (First Exprice First Out – hàng cận hạn xuất
trước)
 Trong trường hợp thông tin hàng nhập thêm thực sự đã được nhập
trước đó (trong cùng một phiếu xuất) sẽ có hộp thoại xác nhận
người dùng có muốn tiếp tục nhập hay không. Nếu có số lượng
thuốc trong phiếu nhập được cộng thêm con số này, nếu không sẽ
nhập hàng khác. Thực hiện nhập tiếp tục cho đến khi hết hàng cần
nhập của phiếu này.
 Trong quá trình nhập thuốc nếu thông tin hàng nhập sai, chọn
dòng dữ liệu nhập sai, chọn Xóa dòng này để xóa dòng sai này và
tiến hành nhập lại.
 Chọn loại Hóa đơn tương ứng để in
o Chọn Lưu để ghi nhận lại dữ liệu vừa cập nhật
- Để Tìm kiếm các phiếu đã xuất:
o Xác định khoảng thời gian cần tìm kiếm phiếu: từ ngày … đến ngày
chọn ở phần Thông tin tìm kiếm phía trên bên trái của màn hình nhập số
liệu.
o Nhập thông tin tên thuốc, số phiếu cần tìm kiếm (nếu cần) và chọn Tìm
kiếm, kết quả tìm kiếm được hiển thị theo ngày, số phiếu sắp xếp theo
thời gian gần đây nhất ở phía trái của màn hình nhập hiện hành.
o Để xem lại thông tin phiếu nhập này chọn số phiếu cần xem từ màn hình
hiển thị kết quả tìm kiếm trên. Thông tin về phiếu nhập sẽ được hiển thị
o Có thể thực hiện việc In, Xóa hay Sửa phiếu xuất này.
- Để Sửa thông tin phiếu xuất:
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o Không thể thực hiện chỉnh sửa phiếu xuất trong trường hợp phiếu
xuất này có ngày nhỏ hơn ngày chốt số liệu gần đây nhất.
o Chọn phiếu cần sửa thông tin (xem phần tìm kiếm phiếu xuất) từ màn
hình chứa thông tin kết quả tìm kiếm.
o Chọn phải chuột, chọn Sửa dữ liệu.
o Tiến hành chỉnh sửa số liệu (xem phần nhập mới)
o Chọn Lưu để ghi nhận lại và hoàn tất việc chỉnh sửa thông tin.
- Để Xóa thông tin phiếu xuất:
o Không thể thực hiện xóa phiếu xuất trong trường hợp phiếu xuất này
có ngày nhỏ hơn ngày chốt số liệu gần đây nhất.
o Chọn phiếu cần xóa (xem phần tìm kiếm phiếu xuất) từ màn hình chứa
thông tin kết quả tìm kiếm.
o Chọn phải chuột, chọn Xóa dữ liệu.
o Xác nhận thực sự muốn xóa từ hộp thoại xuất hiện. Chương trình có báo
việc xóa dữ liệu thành công.
 LƯU Ý:
 Các danh mục thuốc, kho có liên quan phải được khai báo trước khi
lập phiếu xuất.
 Không thể cập nhật mới, chỉnh sửa, xóa phiếu xuất sau thời điểm chốt
số liệu.
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4. TIỆN ÍCH
Gồm có: Cập nhật số dư đầu kỳ, Cập nhật tồn tối đa – tồn tối thiểu, Thiết lập
chứng từ báo cáo, Tra cứu thuốc lưu hành trong nước, Theo dõi số lượng tồn tổng
hợp, Theo dõi số lượng tồn chi tiết, Xóa số liệu, Chốt số liệu

4.1. Cập nhật số dư đầu kỳ
- Từ màn hình chính chọn Tiện ích, chọn Cập nhật số dư đầu kỳ
- Màn hình Cập nhật số dư đầu kỳ hiển thị như hình dưới đây (hình 4.1)

Hình 4.1: Cập nhật số dư đầu kỳ

- Thực hiện cập nhật số dư công nợ Hãng sản xuất/Khách hàng/Nhà cung cấp:
o Chọn loại cần cập nhật số dư, màn hình sẽ hiển thị theo từng loại
o Nhập số dư đầu kỳ cho từng Hãng sản xuất/Khách hàng/Nhà cung cấp
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình này.
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4.2. Cập nhật tồn tối đa – tồn tối thiểu
- Từ màn hình chính chọn Tiện ích, chọn Cập nhật tồn tối đa – tồn tối thiểu
- Màn hình Cập nhật tồn tối đa – tồn tối thiểu hiển thị như hình dưới đây (hình
4.2)

Hình 4.2: Cập nhật tồn tối đa – tồn tối thiểu

- Thực hiện cập nhật số lượng tồn tối đa – tối thiểu
o Nhập tên thuốc vào hộp thoại Tìm kiếm, màn hình sẽ hiển thị thông tin
tìm kiếm
o Nhập số tồn tối đa và tồn tối thiểu trên màn hình
- Chọn In để in bảng cập nhật này.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình này.
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4.3.

Thiết lập chứng từ báo cáo

- Từ màn hình chính chọn Tiện ích, chọn Thiết lập chứng từ báo cáo
- Màn hình Thiết lập chứng từ báo cáo hiển thị như hình dưới đây (hình 4.3)

Hình 4.3: Thiết lập chứng từ báo cáo

- Chọn thông tin tìm kiếm cần báo cáo: từ ngày … đến ngày
- Chọn

ở góc phải phía trên, màn hình sẽ hiện thị đầy đủ thông tin phiếu

nhập.trong khoảng thời gian đã chọn ở trên.
- Chọn phiếu muốn báo cáo thông tin tìm kiếm
- Chọn chuột phải, chọn Báo cáo chương trình thông báo cập nhật thành công
phiếu nhập vừa chọn sẽ được báo cáo có nghĩa ở mục Báo cáo – Thống kê sẽ
hiển thị những phiếu nhập vừa chọn để báo cáo
- Chọn Kết thúc khi muốn thoát khỏi màn hình này.
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4.4. Tra cứu thuốc lưu hành trong nước
- Từ màn hình chính chọn Tiện ích, chọn Tra cứu thuốc lưu hành trong nước
- Màn hình Tra cứu thuốc lưu hành trong nước hiển thị như hình dưới đây
(hình 4.4)

Hình 4.4: Tra cứu thuốc lưu hành trong nước

- Màn hình hiển thị các thông tin về Danh sách thuốc hiện có/Danh sách thuốc
trong nước/Danh sách thuốc nước ngoài
- Chọn Kết Thúc để thoát khỏi màn hình này.

iPharm – ClinicSmall 2011

Trang

- 50 -

4.5. Theo dõi số lượng tồn tổng hợp
- Từ màn hình chính chọn Tiện ích, chọn Theo dõi số lượng tồn tổng hợp
- Màn hình Theo dõi số lượng tồn tổng hợp hiển thị như hình dưới đây (hình
4.5)

Hình 4.5: Theo dõi số lượng tồn tổng hợp

- Danh sách các thuốc có trong danh mục với số lượng tồn tương ứng được hiển
thị trên màn hình.
- Cập nhật tồn tối thiểu và tồn tối đa trước khi dự trù
- Nhập tên thuốc vào hộp thoại tìm kiếm để lọc thuốc cần kiểm tra số lượng tồn
hoặc dùng thanh cuộn dọc để xem thông tin số lượng hàng tồn.
- Chọn Dự trù để tự động lập dự trù cho những thuốc có số lượng tồn nhỏ hơn số
lượng tồn đã định mức.
- Chọn In dự trù để in danh sách thuốc cần dự trù.
- Chọn Kết thúc để ra khỏi màn hình này.
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4.6. Theo dõi số lượng tồn chi tiết
- Từ màn hình chính chọn Tiện ích, chọn Theo dõi số lượng tồn chi tiết
- Màn hình Theo dõi số lượng tồn chi tiết hiển thị như hình dưới đây (hình 4.6)

Hình 4.6: Theo dõi số lượng tồn chi tiết

- Màn hình hiển thị cho thấy số liệu chi tiết về các loại thuốc theo từng đợt nhập
hàng, theo từng dòng giá và hạn sử dụng khác nhau.
- Thực hiện tra cứu theo tên bằng cách nhập thông tin này vào hộp thoại tương
ứng. Tra cứu thông tin hạn dùng bằng cách chọn hạn dùng cần thống kê, gõ
Enter.
- Chọn In để in bảng theo dõi hạn sử dụng
- Chọn Kết Thúc để thoát khỏi màn hình này.
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4.7. Xóa số liệu
- Từ màn hình chính chọn Tiện ích, chọn Xóa số liệu
- Màn hình Xóa số liệu hiển thị như hình dưới đây (hình 4.7)

Hình 4.7: Xóa dữ liệu

-

Nhập mật khẩu của người quản trị, chọn Xóa dữ liệu nhập/xuất sẽ bị xóa.

-

Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình này.

4.8. Chốt số liệu
- Từ màn hình chính chọn Tiện ích, chọn Chốt số liệu
- Màn hình Chốt số liệu hiển thị như hình dưới đây (hình 4.8)

Hình 4.7:Chốt số liệu

iPharm – ClinicSmall 2011

Trang

- 53 -

- Chọn ngày chốt số liệu: ngày chốt số liệu dự định thực hiện phải lớn hơn bất kỳ
ngày chốt số liệu đã được thực hiện.
- Người chốt số liệu là người đăng nhập hệ thống.
- Chọn Cập nhật để ghi nhận việc chốt số liệu.
- Người quản trị có thể xóa việc chốt số liệu bằng cách chọn ngày cần xóa, kích
chuột phải chọn mục Xóa dòng này việc xóa chỉ có thể thực hiện được khi ngày
cần xóa là ngày chốt số liệu gần đây nhất.
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5. BÁO CÁO – THỐNG KÊ
Gồm có: Bảng kê xuất nhập tồn tổng hợp, Bảng kê xuất nhập tồn chi tiết, Bảng kê
tổng hợp nhập, Bảng kê chi tiết nhập, Bảng kê tổng hợp xuất, Bảng kê chi tiết xuất,
Bảng kê tình hình bán lẻ, Sổ quỹ tiền mặt, Doanh số bán theo bác sỹ, Doanh số bán
theo nhóm thuốc, Bảng kê chi phí hoạt động , Bảng kê công nợ khách hàng, Bảng
kê công nợ hãng sản xuất, Đánh giá doanh số lợi nhuận, Kết quả hoạt động kinh
doanh, Bảng kê số lượng thuốc theo đơn, Danh sách hẹn khám, Sổ khám bệnh,
Thống kê chi phí khám bệnh, Thống kê chi phí khám bệnh chi tiết
5.1. Bảng kê xuất nhập tồn tổng hợp
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Bảng kê xuất nhập tồn
tổng hợp
- Màn hình Bảng kê xuất nhập tồn tổng hợp hiển thị như hình dưới đây

Hình 5.1:Bảng kê xuất nhập tồn tổng hợp
- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin tồn sẽ hiển thị trên màn hình.
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- Nhập tên thuốc cần tìm kiếm thông tin vào hộp thoại Tên thuốc, khi đó
chương trình sẽ lọc theo tên vừa nhập và kết quả được hiện thị lại ở danh sách
phía trên màn hình.
- Chọn In để in bảng kê này
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
5.2. Bảng kê xuất nhập tồn chi tiết
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Bảng kê xuất nhập tồn
chi tiết
- Màn hình Bảng kê xuất nhập tồn chi tiết hiển thị như hình dưới đây

Hình 5.2:Bảng kê xuất nhập tồn chi tiết

- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin tồn sẽ hiển thị trên màn hình
- Nhập tên thuốc cần tìm kiếm thông tin vào hộp thoại Tên Thuốc, khi đó
chương trình sẽ lọc theo tên vừa nhập và kết quả được hiện thị lại ở danh sách
phía trên màn hình.
- Chọn In để in bảng kê này
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- Chọn Thẻ kho để in chi tiết nhập/xuất
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.3. Bảng kê tổng hợp nhập
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Bảng kê tổng hợp nhập
- Màn hình Bảng kê tổng hợp nhập hiển thị như hình dưới đây

Hình 5.3: Bảng kê tổng hợp nhập

- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin nhập sẽ hiển thị trên màn hình
- Nhập tên Nhà cung cấp/KH cần tìm kiếm thông tin vào hộp thoại Nhà cung
cấp/KH, khi đó chương trình sẽ lọc thuốc theo tên vừa nhập và kết quả được
hiện thị lại ở danh sách phía trên màn hình.
- Chọn In để in bảng kê này
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.4. Bảng kê chi tiết nhập
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Bảng kê chi tiết nhập
- Màn hình Bảng kê chi tiết nhập hiển thị như hình dưới đây (hình 5.4).

Hình 5.4: Bảng kê chi tiết nhập

- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin nhập sẽ hiển thị trên màn hình
- Nhập tên thuốc cần tìm kiếm thông tin vào hộp thoại Tên thuốc, khi đó
chương trình sẽ lọc theo tên vừa nhập và kết quả được hiện thị lại ở danh sách
phía trên màn hình.
- Chọn In để in bảng kê này.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.5. Bảng kê tổng hợp xuất
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Bảng kê tổng hợp xuất
- Màn hình Bảng kê tổng hợp xuất hiển thị như hình dưới đây (hình 5.5).

Hình 5.5: Bảng kê tổng hợp xuất

- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin nhập sẽ hiển thị trên màn hình
- Nhập tên khách hàng cần tìm kiếm thông tin vào hộp thoại Khách hàng, khi đó
chương trình sẽ lọc thuốc theo tên vừa nhập và kết quả được hiện thị lại ở danh
sách phía trên màn hình.
- Chọn In để in bảng kê này
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.6. Bảng kê chi tiết xuất
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Bảng kê chi tiết xuất
- Màn hình Bảng kê chi tiết xuất hiển thị như hình dưới đây (hình 5.6).

Hình 5.6: Bảng kê chi tiết xuất

- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin nhập sẽ hiển thị trên màn hình
- Nhập tên thuốc cần tìm kiếm thông tin vào hộp thoại Tên thuốc/Vật tư, khi đó
chương trình sẽ lọc theo tên vừa nhập và kết quả được hiển thị lại ở danh sách
phía trên màn hình.
- Chọn In để in bảng kê này
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.7. Bảng kê tình hình bán lẻ
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Bảng kê tình hình bán lẻ
- Màn hình Bảng kê tình hình bán lẻ hiển thị như hình dưới đây (hình 5.7).

Hình 5.7: Bảng kê tình hình bán lẻ

- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin nhập sẽ hiển thị trên màn hình
- Nhập tên thuốc cần tìm kiếm thông tin vào hộp thoại Tên Thuốc, khi đó
chương trình sẽ lọc theo tên vừa nhập và kết quả được hiện thị lại ở danh sách
phía trên màn hình.
- Chọn In để in bảng kê này
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.8. Sổ quỹ tiền mặt
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Sổ quỹ tiền mặt
- Màn hình Sổ quỹ tiền mặt hiển thị như hình dưới đây (hình 5.8).

Hình 5.8: Sổ quỹ tiền mặt

- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin sẽ hiển thị trên màn hình
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.9. Doanh số bán theo bác sỹ
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Doanh số bán theo bác
sỹ
- Màn hình Doanh số bán theo bác sỹ hiển thị như hình dưới đây (hình 5.9).

Hình 5.9: Doanh số bán theo bác sỹ

- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin nhập sẽ hiển thị trên màn hình.
- Nhập tên bác sỹ cần tìm kiếm thông tin vào hộp thoại Bác sỹ, khi đó chương
trình sẽ lọc thuốc theo tên vừa nhập và kết quả được hiện thị lại ở danh sách
trên màn hình.
- Chọn In để in doanh số này.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.

iPharm – ClinicSmall 2011

Trang

- 64 -

5.10. Doanh số bán theo nhóm thuốc
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Doanh số bán theo nhóm
thuốc
- Màn hình Doanh số bán theo nhóm thuốc hiển thị như hình dưới đây (hình
5.10).

Hình 5.10: Doanh số bán theo nhóm thuốc

- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin nhập sẽ hiển thị trên màn hình.
- Nhập tên nhóm cần tìm kiếm thông tin vào hộp thoại Nhóm thuốc, khi đó
chương trình sẽ lọc theo tên vừa nhập và kết quả được hiện thị lại ở danh sách
trên màn hình.
- Chọn In để in doanh số này.
- Chọn Biểu đồ để in doanh số theo biểu đồ
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.11. Bảng kê chi phí hoạt động
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Bảng kê chi phí hoạt
động
- Màn hình Bảng kê chi phí hoạt động hiển thị như hình dưới đây (hình 5.11).

Hình 5.11: Bảng kê chi phí hoạt động

- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin nhập sẽ hiển thị trên màn hình.
- Nhập tên người nhận cần tìm kiếm thông tin vào hộp thoại Người nhận, khi đó
chương trình sẽ lọc theo tên vừa nhập và kết quả được hiện thị lại ở danh sách
trên màn hình.
- Chọn In để in bảng kê này.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.12. Bảng kê công nợ khách hàng
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Bảng kê công nợ khách
hàng.
- Màn hình Bảng kê công nợ khách hàng hiển thị như hình dưới đây (hình
5.12).

Hình 5.12: Bảng kê công nợ khách hàng

- Chọn loại công nợ theo nhà cung cấp hoặc theo khách hàng.
- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin nhập sẽ hiển thị trên màn hình.
- Nhập tên nhà cung cấp cần tìm kiếm thông tin vào hộp thoại Nhà cung cấp,
khi đó chương trình sẽ lọc thuốc theo tên vừa nhập và kết quả được hiện thị lại
ở danh sách trên màn hình.
- Chọn In TH để in công nợ tổng hợp(toàn bộ nhà cung cấp/KH).
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.13. Bảng kê công nợ theo hãng sản xuất
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Bảng kê công nợ theo
hãng sản xuất.
- Màn hình Bảng kê công nợ theo hãng sản xuất hiển thị như hình dưới đây
(hình 5.13).

Hình 5.13: Bảng kê công nợ theo hãng sản xuất

- Chọn tiêu chí báo cáo: từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy SL
thông tin nhập sẽ hiển thị trên màn hình.
- Nhập tên thuốc cần tìm kiếm thông tin vào hộp thoại Tên thuốc, khi đó
chương trình sẽ lọc theo tên vừa nhập và kết quả được hiện thị lại ở danh sách
trên màn hình.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.14. Đánh giá doanh số lợi nhuận
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Đánh giá doanh số lợi
nhuận
- Màn hình Đánh giá doanh số lợi nhuận hiển thị như hình dưới đây (hình
5.14).

Hình 5.14: Đánh giá doanh số lợi nhuận

- Chọn tiêu chí đánh giá: sản phẩm, khách hàng, nhân viên, nhóm thuốc
- Chọn thời gian đánh giá từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy
SL thông tin nhập sẽ hiển thị trên màn hình
- Nhập thông tin tương ứng với tiêu chi đánh giá sản phẩm, khách hàng, nhân
viên, nhóm thuốc vào hộp thoại tìm kiếm
- Có thể thực hiện tìm kiếm doanh số, lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng số liệu do
người sử dụng nhập vào.
- Chọn In để in bảng phân tích.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.15. Kết quả hoạt động khám chữa bệnh
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Kết quả hoạt động khám
chữa bệnh
- Màn hình Kết quả hoạt động khám chữa bệnh hiển thị như hình dưới đây
(hình 5.15).

Hình 5.15: Kết quả hoạt động khám chữa bệnh

- Chọn thời gian đánh giá từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý, chọn Lấy
SL thông tin nhập sẽ hiển thị trên màn hình.
- Chọn In để in bảng kết quả.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.16. Bảng kê số lượng thuốc theo đơn
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Bảng kê số lượng thuốc
theo đơn
- Màn hình Bảng kê số lượng thuốc theo đơn hiển thị như hình dưới đây (hình
5.16).

Hình 5.16: Bảng kê số lượng thuốc theo đơn

- Chọn loại bảng thống kê theo Bác sỹ, Sản phẩm thuốc, tích chọn mục tương
ứng theo ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý thông tin hiển thị lên màn
hình.
- Chọn Lấy SL ( lấy số liệu ) cần báo cáo.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.17. Danh sách hẹn khám
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Danh sách hẹn khám
- Màn hình Danh sách hẹn khám hiển thị như hình dưới đây (hình 5.17).

Hình 5.17: Danh sách hẹn khám

- Chọn loại bảng thống kê Người hẹn, tích chọn mục tương ứng theo ngày… đến
ngày, theo tháng, theo quý thông tin hiển thị lên màn hình.
- Chọn Lấy SL ( lấy số liệu ) cần báo cáo.
- Chọn Excel để kiết xuất ra excel
- Chọn In để in danh sách này.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.18. Sổ khám bệnh
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Sổ khám bệnh
- Màn hình Sổ khám bệnh hiển thị như hình dưới đây (hình 5.18).

Hình 5.18: Sổ khám bệnh

- Chọn tiêu chí báo cáo tương ứng từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý
thông tin hiển thị lên màn hình.
- Chọn Lấy SL ( lấy số liệu ) cần báo cáo.
- Chọn Excel để kiết xuất ra excel
- Chọn In để in danh sách này.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.

iPharm – ClinicSmall 2011

Trang

- 73 -

5.19. Thống kê chi phí khám bệnh
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Thống kê chi phí khám
bệnh
- Màn hình Thống kê chi phí khám bệnh hiển thị như hình dưới đây (hình
5.19).

Hình 5.19: Thống kê chi phí khám bệnh
- Chọn tiêu chí báo cáo tương ứng từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý
thông tin hiển thị lên màn hình.
- Chọn Lấy SL ( lấy số liệu ) cần báo cáo.
- Chọn Excel để kiết xuất ra excel
- Chọn In để in danh sách này.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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5.20. Thống kê chi phí khám bệnh chi tiết
- Từ màn hình chính chọn Báo cáo – Thống kê, chọn Thống kê chi phí khám
bệnh chi tiết
- Màn hình Thống kê chi phí khám bệnh chi tiết hiển thị như hình dưới đây
(hình 5.20).

Hình 5.20: Thống kê chi phí khám bệnh chi tiết

- Chọn tiêu chí báo cáo tương ứng từ ngày… đến ngày, theo tháng, theo quý và
loại dịch vụ muốn hiển thị lên màn hình.
- Chọn Lấy SL ( lấy số liệu ) cần báo cáo.
- Chọn Excel để kiết xuất ra excel
- Chọn In để in danh sách này.
- Chọn Kết thúc để thoát khỏi màn hình.
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