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Phần mềm quản lý nhà hàng-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, … 

 

Giao diện trên máy vi tính 

http://www.phanmemdoanhnghiep.vn/
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Giao diện trên ipad 

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 ngƣời 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 lƣợc 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: Ngƣời 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 đƣợc cấp quyền mới có thể thao tác trên 

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

tiền. 
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 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 

 Thu tiền khách hàng 

 Chi trả tiền cho nhà cung cấp 

 Chuyển bàn, tách bàn, gộp bàn 

 Chính sách giảm giá chung theo thời gian (nhân dịp khai trƣơng, khuyến mãi, lễ, tết, …) 

 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, …) 

 Xác lập giá bán theo khu vực bàn (phòng) 

 Điều chỉnh hàng tồn kho 

 Định lƣợng nguyên liệu cho các món ăn, thức uống. Cho phép sử dụng đơn vị quy đổi để 

khai báo định lƣợng. 

 Quản lý các hoá đơn đã bán 

 Phân quyền sử dụng cho các cấp: Nhân viên, quản lý, … 

 Phân ca làm việc cho nhân viên 

 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) 

 Báo cáo doanh số theo hoá đơn 

 Báo cáo công nợ phải thu, phải trả 
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 Báo cáo chi phí quản lý 

 Nhật ký thu – chi tiền 

 In bảng chiết tính giá thành món ăn, thức uống 

 In bảng kê định lƣợng nguyên liệu theo số lƣợng món ăn, thức uống 

 

HƯỚNG DẪN TÓM TẮT MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHÍNH: 

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

đầu trang). Trong đó: 

  

 :  Hiển thị danh sách bàn đang trống, để ngƣời nhập liệu chọn khi có 1 khách mới vào 
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              :   Hiển thị danh sách bàn đang có khách và chờ tính tiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Trang 6 

 

      Màn hình thanh toán 

 

Màn hình chuyển bàn, tách bàn, gộp bàn 
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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 nhƣ Đƣờng, Nƣớc nắm, Bột 

ngọt, … thì khi nhập hàng có thể là kg, lít, … nhƣng khi pha chế thì dùng định lƣợng 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 lƣợng nguyên liệu cho các món ăn hay thức uống cần phải qua 

chế biến. 
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Theo hình trên, để làm 1 cái Lẩu Thái thì cần các nguyên liệu nhƣ: Bột ngọt, bún, cà chua, đƣờng, gia 

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

Bảng chiết tính giá thành của món lẩu Thái sẽ nhƣ báo cáo dƣới đây: 
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2. Danh mục khu vực bàn 

 

 

3. Danh mục bàn 

 

 

 

 

 



Trang 10 

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, .. 
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6. Báo cáo thống kê 

 

 

 

 

Một số khách hàng tiêu biểu: 

 WINCAFE – TP.Rạch Giá 

 CAFÉ L’AMANT – Q.7, TP.HCM 

 PHƢƠNG MAI ART & CAFE - Q.1, TP.HCM  

 NHÀ HÀNG TÂN ĐÔNG HẢI – Q.8, TP.HCM 

 LOTUS RESTAURANT - ĐỨC (Germany) 
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 CÔN ĐẢO RESORT – Côn Đảo - Vũng Tàu 

 NHÀ HÀNG MARITIMEZ – Nha Trang 

 QUÁN HẢI SẢN PHỐ BIỂN – Q.12, TP.HCM 

 ẨM THỰC VƢỜN KHẾ - Q.12, TP.HCM  

 ẨM THỰC HUẾ NGON – TP.Thủ Dầu Một, Bình Dƣơng 

 NHÀ HÀNG VIỆT NHẬT – P.7, TP.Bến Tre 

 QUÁN NHẬU VIỆT HOA COÓC – Định Quán, Đồng Nai 

 ĐÔNG NAM QUÁN – TP.Tân An, Long An 

 QUÁN KHÓI – Q.Tân Bình, TP. HCM 

 HP CAFE – TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

 CÀ PHÊ SỎI ĐÁ – Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh 

 CAFÉ SÂN VƢỜN LỘNG GIÓ – TP. Vĩnh Long 

 GU COFFEE AND MORE – TP.Leiku 

 HOLIDAY KARAOKE – Q.9, TP. HCM 

 BÁNH XÈO BÀ TÁM – TX.TÂY NINH 

 QUÁN ĂN ORE-B – Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

 CAFÉ ĐÁ CUỘI – Cam Ranh, Khánh Hoà 

 HƢƠNG MAI CAFÉ – Hà Nội 

 QUÁN HẢI SẢN 99 – TP.HCM 

 CAFÉ CĂN NHÀ 54 – Q.8, TP.HCM 

 … 

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH ĐẤT MŨI 

58 Đƣờng số 1, Phƣờng 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

Tel: 08 62776862 - Hotline 0919 086 080  

Fax: 08 73005641 Email: info@datmui.vn  

Website: www.datmui.vn hoặc www.phanmemdoanhnghiep.vn hoặc www.chuyengiaphanmem.com hoặc 

www.maytinhtienplus.com 

 

 

mailto:info@datmui.vn
http://www.datmui.vn/
http://www.phanmemdoanhnghiep.vn/
http://www.chuyengiaphanmem.com/
http://www.maytinhtienplus.com/

