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Phần mềm quản lý nhà hàng-bar-café DMR 

Với giao diện trực quan, hiện đại, phần mềm quản lý nhà hàng – bar – café - bida … của Công ty Đất 

Mũi thực sự là lựa chọn số 1 của các nhà hàng, quán bar, quán café, karaoke, bida, … 

 

Chức năng quản lý:  Phần mềm giúp quản lý hầu hết các công việc của nhà hàng (bar, café, …), bắt 

đầu từ việc sắp xếp bàn, phục vụ gọi món đến việc lập và in hoá đơn tính tiền cho khách hàng. Với quy 

trình khép kín, phần mềm sẽ cho người dùng thấy rõ nhất hiện trạng phục vụ của nhà hàng (bar, café, 

…): Bàn nào rảnh, bàn nào đang phục vụ và chờ tính tiền.  

Ngoài ra, phần mềm còn giúp quản lý các dữ liệu khách hàng, chiến lược kinh doanh, thông tin mặt 

hàng, hóa đơn, ...  

Đặc biệt,  thiết kế hỗ trợ hoàn toàn thác tác bằng màn hình cảm ứng (touch-screen). 

Khả năng quản lý từ xa: Người quản lý có thể xem số liệu, báo cáo trực tiếp qua mạng internet. 



 

Hệ thống phân quyền chặt chẽ: Chỉ có quản lý hoặc nhân viên được cấp quyền mới có thể thao tác trên 

hệ thống. Người bán hàng chỉ có quyền theo dõi công việc đặt món ăn của khách hàng và in hóa đơn tính 

tiền. 

 

 

 

 Một số chức năng chính: 

 Quản lý bàn, khu vực bàn (phòng) 

 Quản lý thực đơn, nhóm thực đơn 

 Nhập mua hàng 

 Bán hàng – in bill – thu tiền 

 Chi tiền 

 Chuyển bàn, tách bàn, gộp bàn 

 Chính sách giảm giá chung theo thời gian 

 Chính sách giảm giá riêng cho khách hàng thân thiết 

 Quản lý khách hàng thân thiết với cơ chế tự động tích luỹ điểm 

 Thiết lập khu vực in bill cho nhiều bộ phận (bếp, pha chế, …) 

 Giá bán theo khu vực 

 Điều chỉnh hàng tồn kho 

 Quản lý hoá đơn bán hàng 

 Phân quyền sử dụng 

 Báo cáo hàng tồn kho (theo mặt hàng, nhóm hàng) 

 Báo cáo doanh số bán hàng (theo mặt hàng, nhóm hàng, nhân viên, ca hay tất cả) 

 Nhật ký thu – chi tiền 

 



HƯỚNG DẪN TÓM TẮT MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHÍNH: 

Khi vào chương trình, phần mềm tự động mở ra màn hình giao diện chính của nhân viên thu ngân (như 

đầu trang). Trong đó: 

  

 :  Hiển thị danh sách bàn đang trống, để người nhập liệu chọn khi có 1 khách mới vào 

 

 

 

              :   Hiển thị danh sách bàn đang có khách và chờ tính tiền 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      Màn hình thanh toán 

In bill tạm để phục vụ mang ra cho khách 

thanh toán 

 

Chuyển bàn, tách bàn, gộp bàn 

Phục vụ nộp lại tiền 

khách thanh toán cho 

thu ngân và tất toán bill 

In bill cho các bộ phận pha 

chế, bếp, … biết thông tin cần 

chế biến 



 

Màn hình chuyển bàn, tách bàn, gộp bàn 

 

1. Danh mục thực đơn 

 

Giải thích một số chỉ tiêu trên thực đơn: 

 ĐVT 1: Là đơn vị chính 



 ĐVT 2: Là đơn vị quy đổi (đơn vị tính phụ). Với các nguyên liệu như Đường, Nước nắm, Bột 

ngọt, … thì khi nhập hàng có thể là kg, lít, … nhưng khi pha chế thì dùng định lượng gam, ml, … 

Khi đó sẽ có tỷ lệ quy đổi từ kg -> gam, lít -> ml 

 Tỷ lệ quy đổi: Từ ĐVT 1 sang ĐVT 2 

 Chọn ảnh: Hình ảnh minh hoạ cho món ăn hay thức uống 

 Công thức pha chế: Khai báo định lượng nguyên liệu cho các món ăn hay thức uống cần phải qua 

chế biến. 

 

Theo hình trên, để làm 1 cái Lẩu thái thì cần các nguyên liệu như: Bột ngọt, bún, cà chua, đường, gia 

vị lẩu thái, me, mực, nước mắm, ớt, rau muống, rau nhút, tôm sú. 

Bảng chiết tính giá thành của món lẩu Thái sẽ như báo cáo dưới đây: 

 



2. Danh mục khu vực bàn 

 

 

3. Danh mục bàn 

 

 

 

 

 



4. Điều chỉnh hàng tồn kho 

Vào cuối mỗi tháng, đơn vị có thể thực hiện kiểm kê để điều chỉnh lại số liệu tồn kho trên phần mềm 

cho khớp với thực tế. 

 

 

5. Thông tin tuỳ chọn: Cho phép khai báo các thông tin về tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại, khổ giấy in, .. 

 



6. Báo cáo thống kê 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH ĐẤT MŨI 

572 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

Tel: 08 62776862 - Hotline 0919 086 080  

Fax: 08 73005641 Email: info@datmui.vn  
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Số tài khoản: 101034679 tại Ngân hàng ACB – PGD Tô Ký 
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