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LỜI NÓI ĐẦU
Sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành phương tiện
không thể thiếu được trong mọi lính vực đời sống. Hơn lúc nào hết tính năng của
máy tính được khai thác một cách triệt để.
Tin học được ứng dụng trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh, du lịch là một xu hướng tất yếu. Kết quả của việc áp dụng tin học trong
quản lý là việc hình thành các hệ thống thông tin quản lý nhằm phục vụ cho nhu
cầu xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin cho các chủ sở hữu hệ thống đó. Ở nước
ta hiện nay trong những năm gần đây các ứng dụng tin học vào quản lý đang
ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn. Các nền tảng công nghệ mới, cũng ra đời giúp
việc lập trình ngày trở nên dễ dàng hơn. Các ngôn ngữ lập trình cũng rất đa dạng
tiêu biểu kể đến như JavaScript, C# , Python, PHP,….
Hệ thống thông tin được đề cập đến trong đồ án này là một phần mền quản
lý kho. Đối với công việc theo dõi quản lý hàng hóa xuất, nhập, tồn, tạo hóa đơn
mua, bán, nhập, xuất. Nếu ứng dụng tin học vào thì việc quản lý sẽ trở nên đơn
giản và dễ dàng hơn so với thực hiện thủ công, thời gian xử lý chậm và khó bảo
quản giấy tờ theo thời gian. Tiết kiệm chi phí quản lý, đem lại độ chính xác cao.
Do đó, Công ty nội thất Khánh Linh cần xây dựng hệ thống quản lý theo
dõi hàng hóa, sản phẩm trong kho. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài: “Quản lý vật
tư Công ty Khánh Linh” được xây dựng trên nền tảng Winform của Microsoft
ngôn ngữ sử dụng chính là C#.

10

CHƯƠNG 1. BÀI TOÁN QUẢN LÝ VẬT TƯ VÀ GIẢI PHÁP
1.1 BÀI TOÁN QUẢN LÝ VẬT TƯ
Công ty Cổ phần Khánh Linh chuyên buôn bán sản phẩm nội thất, và có
rất nhiều nhà cung cấp khách hàng và kho. Do đó việc quản lý và theo dõi hàng
hóa, sản phẩm vật tư là không phải dễ dàng. Chính vì vậy, công ty cần hệ thống
để quản lý và theo dõi việc nhập xuất tồn, xuất hóa đơn mua bán, để tiết kiệm
thời gian và tăng hiệu quả và trong công việc.
Khi Công ty cần nhập hàng từ nhà cung cấp và hai bên đã trao đổi các
thông tin về hàng hóa cần nhập số lượng sản phẩm, tổng tiền phải trả. Khi nhà
cung cấp giao hàng đến thì nhân viên tiến hành kiểm tra. Nếu đạt yêu cầu công
ty đề ra, thì nhân viên tiến hành tạo hóa đơn mua hàng, phiếu nhập kho rồi tiến
hành in phiếu, đồng thời thanh toán số tiền cho nhà cung cấp.
Khi khách hàng có yêu cầu mua hàng, nhân viên sẽ làm việc với khách
hàng kiểm tra số lượng hàng tồn trong kho. Nếu còn hàng trong kho và khách
hàng đồng ý mua hàng tạo ra một hóa đơn bán hàng lưu các thông tin về khách
hàng, sản phẩm, kho xuất, đồng thời tính giá trị sản phẩm, tổng tiền phải trả. Khi
khách hàng thanh toán, thì nhân viên bán hàng in hóa đơn bán hàng, đồng thời
tạo phiếu xuất kho và tính lại số lượng hàng trong kho.
Khi trưởng cửa hàng cần xem nhật kí mua bán hàng của công ty, chi tiết
nhập, xuất, tồn của sản phẩm theo từng kho và tổng hợp nhập, xuất, tồn của tất
cả các kho thì hệ thống sẽ tổng hợp lịch sử mua bán hàng số lượng tồn kho của
công ty theo mốc thời gian đồng thời hệ thống cho phép in báo cáo dưới dạng
PDF và in trên định dạng khổ giấy A4 hoặc định dạng khác tùy diều chỉnh lúc in.
Nếu vì 1 lý do nào đó mà trong quá trình mua, bán bị gián đoạn buộc phải
dừng lại hoặc nhập sai thông tin, thì nhân viên sẽ hủy hóa đơn hoặc sửa lại thông
tin của hóa đơn.
1.2 GIẢI PHÁP
- Tìm hiểu, khảo sát đầy đủ quy trình nghiệp vụ công việc và thu thập các hồ sơ
mẫu biểu liên quan đến công việc.
- Phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu.
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- Xây dựng phần mềm trên nền tảng WinForm để đáp ứng được các yêu cầu
nghiệp vụ công việc thực tế đặt ra.
1.3 SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH NGHIỆM VỤ
a) Sơ đồ tiến trình nghiệm vụ “Mua hàng”

Hình 1. 1: Sơ đồ tiến trình nghiệm vụ “mua hàng”.
12

b) Sơ đồ tiến trình nghiệm vụ “Nhập hàng”

Hình 1. 2: Sơ đồ tiến trình nghiệm vụ “nhập hàng”
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c) Sơ đồ tiến trình nghiệm vụ “Bán hàng”

Hình 1. 3: Sơ đồ tiến trình nghiệm vụ “bán hàng”
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d) Sơ đồ tiến trình nghiệm vụ “Xuất hàng”

Hình 1. 4: Sơ đồ tiến trình nghiệm vụ “xuất hàng”
15

d) Sơ đồ tiến trình nghiệm vụ “Báo cáo”

Hình 1. 5: Sơ đồ tiến trình nghiệm vụ “báo cáo”
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CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
2.1 MÔ HÌNH NGHIỆM VỤ
2.1.1 Biểu đồ ngữ cảnh

Hình 2. 1: Biểu đồ ngữ cảnh
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2.1.2 Biểu đồ phân rã chức năng nghiệm vụ

Hình 2. 2: Sơ đồ chức năng nghiệm vụ.
18

Mô tả chi tiết chức năng
 Chức năng 1.1: Đăng kí.
Khi nhân viên muốn có tài khoản để đăng nhập vào phần mềm thì yêu
cầu trưởng cửa hàng hoặc admin cung cấp tài khoản để đăng nhập.
Trưởng cửa hàng quyết định cấp tài khoản bao gồm các thông tin cá
nhân, tên đăng nhập, mật khẩu, chức vụ là gì.
 Chức năng 1.2: Đăng nhập.
Nhân viên đăng nhập vào phần mền bằng tài khoản và mật khẩu đã
được trưởng cửa hàng hoặc admin cung cấp.
 Chức năng 1.3: Phân quyền theo chức vụ.
Khi đăng nhập vào phần mền thì phần mền sẽ kiểm tra xem người đăng
nhập có chức vụ là gì. Nếu chức vụ là admin thì hiển thị hết các chức
năng của phần mền. Nếu có chức vụ là nhân viên thì hiển thị tất cả các
chức năng trừ chức năng báo cáo. Nếu có chức vụ là trưởng cửa hàng
thì hiển thị tất cả các chức năng trừ chức năng mua, bán, nhập, xuất,
hàng.
 Chức năng 2.1: Thêm nhân viên.
Khi có nhân viên mới thì trưởng cửa hàng sẽ thêm thông tin nhân viên,
nếu nhân viên là người được dùng hệ thông thì trưởng cửa hàng sẽ thêm
tên tài khoản và mật khẩu để nhân viên có thể đăng nhập vào phần mền.
 Chức năng 2.2: Sửa thông tin nhân viên.
Trong trường hợp có sai sót về thông tin nhân viên thì, trưởng cửa hàng
sẽ chỉnh sửa lại thông tin của nhân viên.
 Chức năng 2.3: Xóa thông tin nhân viên.
Trong trường hợp có sai sót về thông tin nhân viên, hoặc nhân viên
không tồn tại thì trưởng cửa hàng sẽ xóa nhân viên.
 Chức năng 2.4: Tìm kiếm thông tin nhân viên.
Cho phép tìm kiếm thông tin của nhân viên một cách nhanh chóng.
 Chức năng 3.1: Thêm khách hàng.
Khi có khách hàng mới thì trưởng cửa hàng sẽ thêm thông tin hàng, bao
gồm các thông tin tên khách hàng tuổi giới tính…
 Chức năng 3.2: Sửa thông tin khách hàng.
Trong trường hợp có sai sót về thông tin khách hàng thì, nhân viên sẽ
chỉnh sửa lại thông tin của khách hàng.
 Chức năng 3.3: Xóa thông tin khách hàng.
Trong trường hợp có sai sót về thông tin khách hàng, hoặc khách hàng
không tồn tại thì nhân viên sẽ xóa khách hàng đó.
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 Chức năng 3.4: Tìm kiếm thông tin khách hàng.
Cho phép tìm kiếm thông tin của khách hàng một cách nhanh chóng.
 Chức năng 4.1: Thêm nhà cung cấp.
Khi có nhà cung cấp mới thì trưởng cửa hàng hoặc nhân viên sẽ thêm
thông tin nhà cung cấp.
 Chức năng 4.2: Sửa thông tin nhà cung cấp.
Trong trường hợp có sai sót về thông tin nhà cung cấp thì trưởng cửa
hàng hoặc nhân viên sẽ chỉnh sửa lại thông tin của nhà cung cấp.
 Chức năng 4.3: Xóa thông tin nhà cung cấp.
Trong trường hợp có sai sót về thông tin nhà cung cấp, hoặc nhà cung
cấp không tồn tại thì trưởng cửa hàng sẽ xóa nhà cung cấp.
 Chức năng 4.4: Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp.
Cho phép tìm kiếm thông tin của nhà cung cấp một cách nhanh chóng.
 Chức năng 5.1: Thêm kho.
Khi có kho mới thì trưởng cửa hàng sẽ thêm thông tin kho.
 Chức năng 5.2: Sửa thông tin kho.
Trong trường hợp có sai sót về thông tin kho thì trưởng cửa hàng sẽ
chỉnh sửa lại thông tin của kho.
 Chức năng 5.3: Xóa kho.
Trong trường hợp có sai sót về thông tin kho, hoặc kho không tồn tại thì
trưởng cửa hàng sẽ xóa kho.
 Chức năng 5.4: Tìm kiếm thông kho.
Cho phép tìm kiếm thông tin của kho một cách nhanh chóng.
 Chức năng 6.1: Tạo hóa đơn mua hàng.
Khi khách hàng mua hàng thì nhân viên sẽ tạo ra hóa đơn mua hàng để
lưu các thông tin sản phẩm số lượng mua đơn giá mua…
 Chức năng 6.2: Cập nhật hóa đơn mua hàng.
Khi tạo hóa đơn mua hàng và in hóa đơn mua hàng nếu có sai sót, thì
nhân viên sẽ chỉnh sửa thông tin hóa đơn mua hàng cho chính xác.
 Chức năng 6.3: Thanh toán.
Nhân viên tính số tiền phải thanh toán cho nhà cung cấp, rồi tiến hành
thanh toán với nhà cung cấp cung cấp.
 Chức năng 6.4: Hủy hóa đơn mua.
Trong trường hợp tạo hóa đơn mua hàng xong mà vì một lý do nào đó
không mua hàng nữa thì nhân viên sẽ hủy hóa đơn mua hàng đó.
 Chức năng 7.1: Tạo phiếu nhập kho.
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Khi nhân viên thanh toán tiền cho nhà cung cấp xong, thì tiến hành tạo
phiếu nhập kho lưu các thông tin sản phẩm, kho nhập, đơn giá nhập, số
lượng nhập.
Chức năng 7.2: Cập nhật phiếu nhập kho.
Trong quá trình tạo và in phiếu nếu có sai sót nhân viên tiến hành sửa
thông tin của phiếu nhập kho.
Chức năng 7.3: Hủy phiếu nhập.
Trong trường hợp hủy hóa đơn mua hàng vì một lý do nào đó không
mua hàng nữa thì nhân viên hủy luôn phiếu nhập kho (bởi vì khi tạo hóa
đơn mua hàng đồng thời tạo luôn phiếu nhập kho).
Chức năng 8.1: Xem danh mục sản phẩm.
Nhân viên cho khách hàng xem danh mục sản phẩm mà cửa hàng đang
kinh doanh.
Chức năng 8.2: Kiểm tra hàng trong kho.
Khi khách hàng yêu cầu mua sản phẩm. Thì nhân viên yêu cầu thủ kho
kiểm tra xem còn hàng trong kho hay không (Xem số lượng tồn kho của
sản phẩm) rồi thông báo lại với nhân viên bán hàng.
Chức năng 8.3: Tạo hóa đơn bán hàng.
Khi khách hàng đồng ý mua sản phẩm thì hân viên tạo hóa đơn bán
hàng ghi lại thông tin sản phẩm, số lượng sản phẩm, thông tin khách
hàng, đơn giá bán, tiền thuế VAT, tiền chiết khấu, đơn giá vốn của sản
phẩm, thời gian bảo hành của sản phẩm đó.
Chức năng 8.4: Cập nhật hóa đơn bán hàng.
Trong quá trình tạo hóa đơn bán hàng và in hóa đơn bán hàng nếu có sai
sót trong hóa đơn bán hàng nhân viên bán hàng sửa lại hóa đơn bán
hàng cho chính xác. Trong trường hợp khách hàng đổi ý không mua sản
phẩm khi đã tạo hóa đơn bán hàng, thì nhân viên tiến hành hủy hóa đơn
bán hàng đó.
Chức năng 8.5: Thanh toán.
Nhân viên tính tổng số tiền phải trả của khách hàng theo hóa đơn bán
hàng.
Chức năng 8.6: Hủy hóa đơn mua.
Trong trường hợp tạo hóa đơn mua hàng xong mà vì một lý do nào đó
không mua hàng nữa thì nhân viên sẽ hủy hóa đơn mua hàng đó.
Chức năng 9.1: Tạo phiếu xuất kho.
Khi khách hàng đã thanh toán tiền hàng xong, thì nhân viên bán hàng
tiến hành tạo phiếu xuất kho ghi lại thông tin sản phẩm xuất, số lượng
xuất, thời gian xuất, đơn giá xuất.
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 Chức năng 9.2: Cập nhật phiếu xuất kho.
Trong khi tạo và in phiếu xuất kho, mà có sai sót nhân viên chỉnh sửa
lại thông tin phiếu xuất kho. Trong trường hợp hóa đơn bán hàng bị hủy
phiếu xuất kho cũng bị hủy theo.
 Chức năng 9.3: Hủy phiếu xuất.
Trong trường hợp hủy hóa đơn bán hàng vì một lý do nào đó không
mua hàng nữa thì nhân viên hủy luôn phiếu xuất kho (bởi vì khi tạo hóa
đơn bán hàng đồng thời tạo luôn phiếu xuất kho).
 Chức năng 10.1: Báo cáo chi tiết mua hàng.
Nhân viên thống kê lại tất cả các hóa đơn bán hàng trong khoảng thời
gian mà trưởng cửa hàng yêu cầu báo cáo.
 Chức năng 10.2: Báo cáo chi tiết bán hàng.
Nhân viên thống kê lại tất cả các hóa đơn bán hàng trong khoảng thời
gian mà trưởng cửa hàng yêu cầu báo cáo.
 Chức năng 10.3: Theo dõi hàng nhập kho.
Nhân viên thống thống kê tất cả các phiếu nhập kho để lấy ra thông tin
nhập của một sản phẩm trong một kho với khoảng thời gian theo yêu
cầu của trưởng cửa hàng.
 Chức năng 10.4: Theo dõi hàng xuất kho.
Nhân viên thống thống kê tất cả các phiếu nhập kho để lấy ra thông tin
xuất của một sản phẩm trong một kho với khoảng thời gian theo yêu cầu
của trưởng cửa hàng.
 Chức năng 10.5: Tổng hợp nhập xuất tồn.
Nhân viên thông kê lại tất cả các phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, để
tính, số dư đầu kì, số lượng nhập trong kì, số lượng xuất trong kì, số
lượng tồn của mỗi sản phẩm trong tất cả các kho theo khoảng thơi gian
yêu cầu báo cáo của trưởng cửa hàng.
 Chức năng 10.6: Doanh số nhân viên.
Nhân viên thông kê và tính tổng số tiền đã bán và tông tiền đã mua của
mỗi nhân viên
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2.1.3 Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng.
Kí hiệu

Tên hồ sơ dữ liệu

a

Hóa đơn mua hàng

b

Phiếu nhập kho

c

Hóa đơn bán hàng

d

Phiếu xuất kho

e

Danh mục kho

f

Danh mục khách hàng

g

Danh mục nhà cung cấp

h

Danh sách nhân viên

i

Danh mục vật tư

j

Nhật kí mua hàng

k

Nhật kí bán hàng

l

Sổ chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hóa

m

Tổng hợp nhập xuất tồn kho

n

Báo cáo doanh số
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2.1.4 Ma trận thực thể chức năng.
Các thực thể
a. Hóa đơn mua hàng
b. Phiếu nhập kho
c. Hóa đơn bán hàng
d. Phiếu xuất kho
e. Danh mục kho
f. Danh mục khách hàng
g. Danh mục nhà cung cấp
h. Danh sách nhân viên
i. Danh mục vật tư
j. Nhật kí mua hàng
k. Nhật kí bán hàng
l. Sổ chi tiết vật liệu sản
phẩm hàng hóa
m. Tổng hợp nhập xuất tồn
kho
n.Báo cáo doanh số
Chức năng nghiệp vụ

a

b

c

d

e

f

g

1. Phân quyền

j

R

R

U

R

R

R

R

R

R

k

l

m

n

C

3.Xem khách hàng

C

4.Xem nhà cung cấp

C

5.Xem thông tin kho

C
C

7. Nhập hàng

R
C

8. Bán hàng

R
C

9. Xuất hàng
10. Báo cáo

i

R

2.Xem nhân viên

6.Mua hàng

h

R

R

R

R
C

R

R

R
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U

U

C

C

U
U

U

C

C

C

2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU.
2.2.1 Biểu đồ dữ liệu mức hệ thống.

Hình 2. 3: Biểu đồ dữ liệu mức hệ thống.
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2.2.2 Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng phân quyền.

Hình 2. 4: Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng phân quyền.
2.2.3 Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng xem nhân viên.

Hình 2. 5: Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng xem nhân viên.
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2.2.4 Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng xem khách hàng.

Hình 2. 6: Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng xem khách hàng.
2.2.5 Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng xem nhà cung cấp.

Hình 2. 7: Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng xem nhà cung cấp.
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2.2.6 Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng xem kho.

Hình 2. 8: Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng xem kho.
2.2.7 Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng mua hàng.

Hình 2. 9: Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng mua hàng.
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2.2.8 Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng nhập hàng.

Hình 2. 10: Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng nhập hàng.
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2.2.9 Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng bán hàng

Hình 2. 11: Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng bán hàng.
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2.2.10 Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng xuất hàng.

Hình 2. 12: Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng xuất hàng.
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2.2.11 Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng báo cáo.

Hình 2. 13: Biểu đồ dữ liệu mức 1 chức năng báo cáo.
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2.3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.
2.3.1 Mô hình liên kết thực thể ER.

Hình 2. 14: Mô liên kết thực thể hình ER.
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2.3.2 Chuyển mô hình thực thể ER thành mô hình quan hệ.
2.3.2.1 Biểu diễn các thực thể thành các quan hệ.
 SẢN PHẨM (mã sản phẩm, tên sản phẩm, màu sắc, kích thước, đơn vị
tính, nhà sản xuất, thành tiền tồn đầu kì, số lượng tồn đầu kì).
 KHÁCH HÀNG (mã khách hàng, tên khách hàng, tuổi, giới tính, số điện
thoại, số tài khoản).
 NHÀ CUNG CẤP (mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ chỉ, số
điện thoại, mã số thuế, số tài khoản).
 KHO (mã kho, địa chỉ, tên kho, mô tả kho).
 NHÂN VIÊN (mã nhân viên, tên nhân viên, tuổi, giới tính, địa chỉ số điện
thoại, hình ảnh, chức vụ, mật khẩu, tên đăng nhập).
2.3.2.2 Biểu diễn mối quan hệ MUA, NHẬP, BÁN và XUẤT.
 HÓA ĐƠN MUA HÀNG (mã hóa đơn, nội dung mua, ngày mua, mã nhân
viên, mã sản phẩm*, mã nhà cung cấp, số lượng*, đơn giá mua*, %chiết
khấu*, %VAT*).
 PHIẾU NHẬP KHO (số phiếu, lý do nhập, ngày nhập, mã sản phẩm*, mã
kho, mã nhân viên, đơn giá*, số lượng *).
 HÓA ĐƠN BÁN HÀNG (mã hóa đơn, nội dung bán, ngày bán, mã sản
phẩm*, mã khách hàng, mã nhân viên, đơn giá*, số lượng*, VAT*, chiết
khấu*, thời gian bảo hành, đơn giá vốn).
 PHIẾU XUẤT KHO (số phiếu, mã kho, mã nhân viên, mã sản phẩm*,
ngày xuất, lý do xuất, đơn giá*, số lượng *).
+ Ghi chú: thuộc tính có dấu sao bên trên là thuộc tính lặp.
2.3.2.3 Chuẩn hóa các quan hệ.
+ Có 4 quan hệ.
 SẢN PHẨM (mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tính, màu sắc, kích
thước, nhà sản xuất, thành tiền tồn đầu kì, số lượng tồn đầu kì).
(1)
 NHÀ CUNG CẤP (mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện
thoại, mã số thuế, số tài khoản).
(2)
 KHÁCH HÀNG (mã khách hàng, tên khách hàng, tuổi, giới tính, số điện
thoại, số tài khoản, mã số thuế).
(3)
 NHÂN VIÊN (mã nhân viên, tên nhân viên, tuổi, giới tính, địa chỉ số điện
thoại, hình ảnh, chức vụ).
(4)
Đã là chuẩn 3.
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+6 quan hệ KHO, NHÂN VIÊN, HÓA ĐƠN MUA HÀNG, QUẢN LÝ , PHIẾU
NHẬP KHO, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, PHIẾU XUẤT KHO và chưa là
chuẩn một vì có các thuộc tính lặp (dấu *).
 KHO (mã kho, tên kho, địa chỉ kho, mô tả kho, mã nhân viên).
(5)
 HÓA ĐƠN MUA HÀNG (mã hóa đơn, ngày tạo, nội dung mua, mã nhân
viên, mã nhà cung cấp).
(6)
 CHI TIẾT HÓA ĐƠN MUA HÀNG (mã chi tiết hóa đơn, mã sản phẩm,
số lượng, đơn giá, %VAT, %chiết khấu).
(7)
 PHIẾU NHẬP KHO (số phiếu, ngày nhập, lý do nhập, mã kho, mã nhân
viên,)
(8)
 CHI TIẾT PHIẾU NHẬP KHO (số phiếu chi tiết, mã sản phẩm, đơn giá,
số lượng).
(9)
 HÓA ĐƠN BÁN HÀNG (số hóa đơn, ngày tạo, nội dung bán, mã khách
hàng, mã kho, mã nhân viên).
(10)
 CHI TIẾT HÓA ĐƠN BÁN HÀNG (số hóa đơn chi tiết, mã sản phẩm,
đơn giá bán, số lượng, %VAT, %chiết khấu, đơn giá vốn, thời gian bảo
hành).
(11)
 PHIẾU XUẤT KHO (số phiếu xuất, mã khách hàng, mã kho, mã nhân
viên, ngày nhập, lý do xuất).
(12)
 CHI TIẾT PHIẾU XUẤT KHO (số phiếu chi tiết, mã sản phẩm, đơn giá,
số lượng, lý do xuất).
(13)
2.3.2.4 Cơ sở dữ liệu mức logic.
Để bảo toàn vẹn dữ liệu cũng như tránh mất mát dữ liệu, thì ta thêm một
trường “Xóa” trong tất cả các bảng để thay cho việc xóa trực tiếp trong cơ sơ dữ
liệu. Nếu “Xóa” mà bằng true tương đương với “field” đó bị xóa. Bằng cách này
tránh sai sót dữ liệu khi báo cáo cũng như lưu trữ các hóa đơn được bảo toàn về
mặt dữ liệu.
Lý do để thuận tiện trong quá trình lập trình ta chuyển đổi tên bảng và tên
trường thành tiếng anh.
a) Bảng SẢN PHẨM.
 Bảng SẢN PHẨM lữu trữ thông tin các sản phẩm mà cửa hàng kinh
doanh. Trong đó ta thêm trường trạng thái để đánh dấu nhũng sản phẩm
ngừng kinh doanh mà không muốn xóa sản phẩm đó khỏi bảng. Nếu
trường trạng thái mà bằng false thì sản phẩm đó ngừng kinh doanh.
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STT

Tên trường

Tên trường
bằng tiếng anh

Độ
lớn

Kiểu dữ
liệu

1

Mã sản phẩm

CodeProduct

Xâu kí tự

20

2

Tên sản phẩm

ProductName

Xâu kí tự

255

3

Đơn vị tính

Unit

Xâu kí tự

20

4

Màu sắc

Color

Xâu kí tự

30

5

Kích thước

Size

Xâu kí tự

30

6

Nhà sản xuất

Produce

Xâu kí tự

255

7

Trạng thái

Statuss

Đúng sai

8

Xoá

IsDelete

Đúng sai

9

Số lượng tồn đầu kì QuantityFirst

Số

10

Thành tiền đầu kì

Số

AmountFirst

Ghi chú
Khóa chính

Dùng để xóa

b) Bảng KHÁCH HÀNG.
 Bảng KHÁCH HÀNG lưu trữ thông tin về khách hàng mua hàng tại cửa
hàng.Thêm trường “ngày tạo” để lưu lại thời gian khách hàng đó được lưu
vào hệ thống.
STT Tên trường

Tên trường
bằng tiếng anh

Kiểu dữ liệu

id

Số

1

Mã khách hàng

2

Tên khách hàng CustomerName

3

Độ
lớn

Khóa chính

Xâu kí tự

255

Địa chỉ

CustomerAddress Xâu kí tự

255

4

Số điện thoại

Phone

Xâu kí tự

5

Tuổi

Age

Số

6

Giới tính

Gender

Xâu kí tự

7

Ngày tạo

CreateDate

Ngày tháng năm

8

Xóa

IsDelete

Đúng sai
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Ghi chú

15

15

Dùng để xóa

c) Bảng NHÀ CUNG CẤP.
 Bảng NHÀ CUNG CẤP lữu trữ các thông tin về nhà cung cấp. Trong đó
thêm trường “trạng thái”, mục đính để đánh dấu những nhà cung cấp đã
ngừng cung cấp mà ta không muốn xóa. Nếu trạng thái bằng false thì
tương đương nhà cung cấp đó không còn cung cấp dịch vụ, và thêm
trường ngày tạo để lưu thời gian tạo của nhà cung cấp đó trên hệ thốn
STT Tên trường

Tên trường
bằng tiếng anh

Kiểu dữ liệu

Kích Ghi chú
cỡ

1

Mã nhà cung cấp

CodeSupplier

Xâu kí tự

50

2

Tên nhà cung cấp SupplierName

Xâu kí tự

255

3

Địa chỉ

SupplierAddress Xâu kí tự

255

4

Số điện thoại

Phone

Xâu kí tự

15

5

Mã số thuế

NumberTax

Xâu kí tự

20

6

Trạng thái

Statuss

Đúng sai

7

Xóa

IsDelete

Đúng sai

8

Ngày tạo

CreateDate

Ngày tháng năm

Khóa chính

Dùng để xóa

d) Bảng KHO.
 Bảng KHO lưu trữ các thông tin về kho.
STT

Tên trường

Tên trường bằng
tiếng anh

Kiểu dữ
liệu

1

Mã kho

id

Số

2

Tên kho

WareHouseName

Xâu kí tự

255

3

Địa chỉ kho

WareHouseAddress Xâu kí tự

255

4

Mô tả

Describe

Xâu kí tự

255

5

Mã nhân viên IdUser

Số

6

Xóa

Đúng sai

IsDelete
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Kích cỡ

Ghi chú
Khóa chính

Khóa ngoại

e) Bảng NHÂN VIÊN.
 Bảng NHÂN VIÊN lữu trữ các thông tin về nhân viên của cửa hàng.
STT

Tên trường

Tên trường
bằng tiếng anh

Kiểu dữ
liệu

Kích
thước

1

Mã nhân viên

id

Số

2

Tên nhân viên

UserName

Xâu kí tự

3

Tuổi

Age

Số

4

Giới tính

Gender

Xâu kí tự

20

5

Địa chỉ

UserAddress

Xâu kí tự

255

6

Số điện thoại

Phone

Xâu kí tự

15

7

Ảnh

Img

Ảnh

8

Position

Position

Xâu kí tự

9

Xóa

Isdelete

Đúng sai

10

Tên đăng nhập

UserLogin

Xâu kí tự

30

11

Mật khẩu đăng nhập PassLogin

Xâu kí tự

64

Ghi chú
Khóa chính

255

30
Dùng để xóa

f) Bảng HÓA ĐƠN MUA HÀNG.
 Bảng HÓA ĐƠN MUA HÀNG lưu trữ các thông tin chung về hóa đơn
mua hàng.
STT Tên trường

Tên trường
Kiểu dữ liệu
bằng tiếng anh

Kích
cỡ

1

Mã hóa đơn

id

Số

2

Ngày tạo

CreateDate

Ngày tháng năm

3

Xóa

IsDelete

Đúng sai

4

Nội dung mua

Reason

Xâu kí tự

255

5

Mã nhà cung cấp

CodeSupplier

Xâu kí tự

50

6

Mã nhân viên

IdUser

Số
38

Ghi chú
Khóa chính

Dùng để xóa

Khóa ngoại
Khóa ngoại

g) Bảng CHI TIẾT PHIẾU MUA HÀNG.
 Bảng CHI TIẾT PHIẾU MUA HÀNG lưu trữ các thông tin riêng về hóa
đơn mua hàng.
STT

Tên trường

Tên trường
bằng tiếng anh

Kiểu dữ
liệu

Kích
thước

Ghi chú

1

Mã chi tiết hóa đơn

id

Số

2

Số lượng mua

Quantity

Số

3

Đơn giá

PriceImport

Số

4

Chiết khấu

Discount

Số

5

Thuế VAT

VAT

Số

6

Mã sản phẩm

CodeProduct

Xâu kí tự

7

Mã hóa đơn mua
hàng

IdBuyBill

Số

Khóa ngoại

8

Xóa

IsDelete

Đúng sai

Dùng để xóa

Khóa chính

20

Khóa ngoại

h) Bảng PHIẾU NHẬP KHO.
 Bảng PHIẾU NHẬP KHO lưu trữ các thông tin chung về phiếu nhập
kho.
STT Tên trường

Tên trường
bằng tiếng anh

Kiểu dữ liệu

1

Số phiếu

id

Số

2

Ngày tạo

CreateDate

Ngày tháng năm

5

Lý do nhập

Reason

Số

6

Mã nhân viên

IdUser

Số

Khóa ngoại

7

Mã kho

IdWareHouse

Số

Khóa ngoại

8

Xóa

IsDelete

Đúng sai

Dùng để xóa
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Kích
thước

Ghi chú
Khóa chính

i) Bảng CHI TIẾT PHIẾU NHẬP KHO.
 Bảng CHI TIẾT PHIẾU NHẬP KHO lưu trữ các thông tin riêng về
phiếu nhập kho.
STT

Tên trường

Tên trường
bằng tiếng anh

Kiểu dữ
liệu

1

Số phiếu chi tiết

id

Số

2

Đơn giá

Price

Số

3

Số lượng

Quantity

Số

4

Số phiếu nhập kho

IdImportBill

Số

5

Mã sản phẩm

CodeProduct

Xâu kí tự

6

Xóa

IsDelete

Đúng sai

Kích
thước

Ghi chú
Khóa chính

Khóa ngoại
20

Khóa ngoại
Dùng để xóa

j) Bảng HÓA ĐƠN BÁN HÀNG.
 Bảng HÓA ĐƠN BÁN HÀNG lưu trữ các thông tin chung về hóa đơn
bán hàng.
STT Tên trường

Tên trường
bằng tiếng anh

Kiểu dữ liệu

Kích Ghi chú
thước

1

Mã hóa đơn

id

Số

2

Ngày tạo

CreateDate

Ngày tháng năm

3

Xóa

IsDelete

Đúng sai

4

Nội dung bán

Reasons

Xâu kí tự

5

Mã khách hàng IdCustomer

Số

Khóa ngoại

6

Mã nhân viên

Số

Khóa ngoại

IdUser

Khóa chính

Dùng để xóa
255

k) Bảng CHI TIẾT HÓA ĐƠN BÁN HÀNG.
 Bảng CHI TIẾT HÓA ĐƠN BÁN HÀNG lưu trữ các thông tin chung về
hóa đơn mua hàng.
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STT Tên trường

Tên trường
bằng tiếng anh

Kiểu dữ
liệu

Kích
thước

Ghi chú

1

Mã chi tiết hóa đơn

id

Số

Khóa chính

2

Số lượng

Quantity

Số

3

Đơn giá

UnitPrice

Số

4

Chiết khấu

Discount

Số

5

Thuế VAT

VAT

Số

6

Thời gian bảo hành

TimeWarranty

Ngày
tháng năm

7

Đơn giá gốc

PriceImport

Số

8

Mã sản phẩm

CodeProduct

Xâu kí tự

9

Mã hóa đơn bán
hàng

IdSellBill

Số

Khóa ngoại

10

Xóa

IsDelete

Đúng sai

Dùng để xóa

20

Khóa ngoại

l) Bảng PHIẾU XUẤT KHO (ExportBill).
 Bảng PHIẾU XUẤT KHO lưu trữ các thông tin chung về phiếu xuất kho.
STT Tên trường

Tên trường
bằng tiếng
anh

Kiểu dữ liệu

1

Số phiếu

id

Số

2

Ngày tạo

CreateDate

Ngày tháng năm

3

Lý do xuất

Reason

Xâu kí tự

4

Xóa

IsDelete

Đúng sai

Dùng để xóa

5

Mã nhân viên

IdUser

Số

Khóa ngoại

6

Mã kho

IdWareHouse

Số

Khóa ngoại
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Kích Ghi chú
thước
Khóa chính

255

m) Bảng CHI TIẾT PHIẾU XUẤT KHO (ExportBillDetail).
 Bảng CHI TIẾT PHIẾU XUẤT KHO lưu trữ các thông tin riêng về
phiếu xuất kho
STT

Tên trường

Tên trường
bằng tiếng
anh

Kiểu dữ
liệu

Kiểu
dữ liệu

Ghi chú

1

Số phiếu chi tiết

id

Số

Số

Khóa chính

2

Số lượng

Quantity

Số

Số

4

Đơn giá

Price

Số

Số

5

Mã sản phẩm

CodeProduct

Xâu kí tự 20

Khóa ngoại

6

Mã phiếu xuất

IdExportBill

Số

Khóa ngoại

7

Xóa

IsDelete

Đúng sai

Dùng để xóa
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2.3.3 Mô hình quan hệ.

Hình 2. 15: Mô hình quan hệ.
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2.3.4 Các bảng dữ liệu vật lý.
a) Bảng Products (tương ứng với bảng SẢN PHẨM) có cấu trúc như sau:

Hình 2. 16: Bảng sản phẩm.
b) Bảng Customer (tương ứng với bảng KHÁCH HÀNG) có cấu trúc như
sau:

Hình 2. 17: Bảng khách hàng.
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c) Bảng Supplier (tương ứng với bảng NHÀ CUNG CẤP) cấu trúc như
sau:

Hình 2. 18: Bảng nhà cung cấp.
d) Bảng WareHouse (tương ứng với bảng KHO) có cấu trúc như sau:

Hình 2. 19: Bảng kho
e) Bảng Users (tương ứng với bảng NHÂN VIÊN) có cấu trúc như sau:
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Hình 2. 20: Bảng nhân viên
f) Bảng BuyBill (tương ứng với bảng HÓA ĐƠN MUA HÀNG) có cấu trúc
như sau:

Hình 2. 21: Bảng hóa đơn bán hàng.
g) Bảng BuyBillDetail (tương ứng với bảng CHI TIẾT HÓA ĐƠN MUA
HÀNG) có cấu trúc như sau:

Hình 2. 22: Bảng chi tiết hóa đơn bán hàng.
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h) Bảng ImportBill (tương ứng với bảng PHIẾU NHẬP KHO) có cấu trúc
như sau:

Hình 2. 23: Bảng phiếu nhập kho.
i) Bảng ImportBillDetail (tương ứng với bảng CHI TIẾT PHIẾU NHẬP
KHO) có cấu trức như sau:

Hình 2. 24: Bảng chi tiết phiếu nhập kho.
j) Bảng SellBilll (tương ứng với bảng HÓA ĐƠN BÁN HÀNG) có cấu trúc
như sau:
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Hình 2.25: Bảng hóa đơn bán hàng.
k) Bảng SellBilllDetail (tương ứng với bảng CHI TIẾT HÓA ĐƠN BÁN
HÀNG) có cấu trức như sau:

Hình 2. 26: Bảng hóa đơn bán hàng chi tiết.
l) Bảng ExportBill (tương ứng với bảng PHIẾU XUẤT KHO) có cấu trúc
như sau:

Hình 2. 27: Bảng phiếu xuất kho.
m) Bảng ExportBillDetail (tương ứng với bảng CHI TIẾT PHIẾU XUẤT
KHO) có cấu trúc như sau:
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Hình 2. 28: Bảng chi tiết phiếu xuất kho
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH
3.1 Xây dựng chương trình.
Chương trình được xây dựng trên nền tảng Winform (Visual Studio) với các
giao diện được thiết kế và các nút chức năng được lập trình sử lý cụ thể đáp
ứng nhu cầu của từng công việc đề ra trên mỗi form.
a) Form đăng nhập.
+ Chỉ cho phép người dùng có quyền mới được vào phần mền.
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Hình 3. 1: Form đăng nhập.

b) Form trang chủ.
+ Trang giao diện của phần mền.
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Hình 3. 2: Form trang chủ.
c) Form nhân viên.
+ Cho phép tìm kiếm, thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên.

Hình 3. 3: Form nhân viên.
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Hình 3. 4: Form thêm nhân viên.

Hình 3. 5: Form sửa nhân viên.
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d) Form khách hàng.
+ Cho phép thêm sửa xóa thông tin khách hàng

Hình 3. 6: Form khách hàng.

Hình 3. 7: Form thêm khách hàng.
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Hình 3. 8: Form sửa khách hàng.
e) From nhà cung cấp.
+ Cho phép thêm sửa xóa thông tin nhà cung cấp

Hình 3. 9: Form nhà cung cấp.
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Hình 3. 10: Form thêm nhà cung cấp.

Hình 3. 11: Form sửa nhà cung cấp.
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f) Form sản phẩm.
+ Cho phép thêm sửa xóa thông tin sản phẩm

Hình 3. 12: Form sản phẩm.

Hình 3. 13: Form thêm sản phẩm.
56

Hình 3. 14: Form sửa sản phẩm.
g) Form kho.
+ Cho phép thêm sửa xóa thông tin kho.

Hình 3. 15: Form kho.
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Hình 3. 16: Form thêm kho.

Hình 3. 17: Form sửa kho.
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h) Form nhật kí mua hàng.
+ Dùng để nhập thông tin hóa đơn mua hàng và phiếu nhập kho.

Hình 3. 18: Form nhật kí mua hàng.

Hình 3. 19: Form in hóa đơn mua hàng.
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Hình 3. 20: Form in phiếu nhập kho.
i) Form nhật kí bán hàng.
+ Dùng để nhập thông tin hóa đơn bán hàng và phiếu xuất kho.

Hình 3. 21: Form nhật kí bán hàng.
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Hình 3. 22: Form in hóa đơn bán hàng.

Hình 3. 23: Form in phiếu xuất kho.
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j) Form báo cáo.
+ Dùng để lấy thông tin báo cáo về nhật kí mua hàng, nhật kí bán hàng,
báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp.

Hình 3. 24: Form báo cáo.

Hình 3. 25: Form in nhật kí mua hàng.
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Hình 3. 26: Form in nhật kí bán hàng.

Hình 3. 27: Form in sổ chi tiết vật liệu dung cụ sản phẩm.
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Hình 3. 28: Form in báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn.

Hình 3. 29: Form in báo cáo doanh số.
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k) Form cài đặt.
+ Dùng để đổi lại mật khẩu của nhân viên.

Hình 3. 30: Form cài đặt.
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3.2 Phiếu, hóa đơn, báo cáo trong chương trình.

a) Hóa đơn mua hàng.

Hình 3. 31: Hóa đơn mua hàng.
b) Hóa đơn bán hàng.
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Hình 3. 32: Hóa đơn bán hàng.
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c) Phiếu xuất kho.

Hình 3. 33: Phiếu xuất kho.
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d) Phiếu nhập kho.

Hình 3. 34: Phiếu nhập kho
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e)

Báo cáo nhật kí mua hàng.

Hình 3. 35: Nhập kí mua hàng.
f) Báo cáo nhật kí bán hàng.

Hình 3. 36: Nhập kí bán hàng.
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g)

Sổ chi tiết sản phẩm hàng hóa.

Hình 3. 37: Nhập kí mua hàng.
h) Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn.

Hình 3. 38: Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn.
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l) Báo cáo doanh số.

Hình 3. 39: Báo cáo doanh số.
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KẾT LUẬN
Để xây dựng được bài phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, việc đầu
tiên cần làm trước hết đó là phải xây dựng hệ thống sát với thực tế. Khảo sát hệ
thống là một công việc hết sức quan trọng, nó giúp thu thập dữ liệu một cách
chính xác và chi tiết để tiếp tục xây dựng các bước tiếp theo.
Việc phân tích dữ liệu một cách chính xác sẽ giúp chúng ta thiết lập các
chức năng một cách hợp lý nhằm phát huy sử dụng và điều khiển hệ thống, làm
cho hệ thống thân thiện với người sử dụng.
Thiết kế giao diện với màu sắc và bố cục hài hòa tạo cho người sử dụng
cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc. Đồng thời, các tiện ích hay đem lại sự hiệu quả
hơn trong khi làm việc. Từ đó, hệ thống góp phần không nhỏ thúc đẩy quá trình
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có được lợi nhuận
cao nhất.
Vì thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên việc phân tích bài
toán về cơ bản đã thực hiện tương đối đầy đủ, tuy nhiên chưa mô tả đầy đủ mọi
khía cạnh của vấn đề. Xây dựng được hệ thống nhưng chỉ với các chức năng
chính và chưa thật sự đầy đủ.
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