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PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN LƯU TRÚ TỈNH KHÁNH HÒA 

1. HỆ THỐNG 

1.1. Đăng nhập hệ thống 

 Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp để đăng nhập 

vào hệ thống. 

 

 

1.2. Quản lý thông tin cá nhân 

Chọn chức năng Thông tin cá nhân từ menu góc trên phải. 

 

 

Giao diện Thông tin cá nhân: 
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Nếu muốn thay đổi mật khẩu tài khoản thì chọn tab Đổi mật khẩu: 

 

Sau khi sửa các thông tin tài khoản, chọn Lưu để lưu lại thông tin đã chỉnh sửa 

hoặc chọn Nhập lại để xóa và nhập lại thông tin từ đầu. 

2. QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG 

2.1. Tài khoản người dung 
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Chọn chức năng Người dùng công an từ menu trái. 

 

 

 

 

Giao diện chức năng Người dùng công an: 

 

- Thêm mới: Bấm  để thêm mới tài khoản người dùng công an. 
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Nhập đầy đủ các thông tin và chọn Thêm mới để lưu lại thông tin tài khoản hoặc 

chọn Đóng nếu không muốn lưu và trở về giao diện chính. 

- Cập nhật: Bấm  để cập nhật thông tin tài khoản người dùng công an. 

 

Sau khi sửa các thông tin tài khoản, chọn Cập nhật để lưu lại thông tin đã chỉnh 

sửa hoặc chọn Đóng nếu không muốn lưu và trở về giao diện chính. 

- Phân quyền: Bấm  để phân vai trò cho tài khoản người dùng công an. 
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- Xóa: Bấm  để xóa tài khoản khỏi hệ thống. 

- Tìm kiếm: Bấm  để tìm kiếm tài khoản theo các điều kiện. 

 

Nhập các điều kiện tìm kiếm và chọn Lọc dữ liệu để tìm kiếm hoặc chọn Đóng 

để quay lại giao diện chính. 

3. QUẢN LÝ HỆ THỐNG 

3.1. Quản lý thông báo 

Chọn chức năng Quản lý thông báo từ menu trái. 
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Giao diện chức năng Quản lý thông báo: 

 

- Thêm mới: Bấm  để thêm mới một thông báo. 
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Chọn một trong 2 loại thông báo: Gửi cho tất cả các khách sạn hoặc Gửi cho một 

số khách sạn. 

 

Nếu chọn gửi cho một số khách sạn thì bấm Chọn khách sạn để lọc ra những 

khách sạn muốn gửi thông báo. Trong mục Tìm kiếm khách sạn, nhập những tiêu 

chí muốn lọc và bấm Tìm kiếm.  
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Sau khi tìm kiếm, chọn các khách sạn muốn gửi thông báo trên danh sách bên 

dưới và bấm Lưu danh sách. 
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Các khách sạn được chọn ở bước trên sẽ hiển thị trên Danh sách khách sạn nhận 

thông báo. Cuối cùng, bấm Thêm mới để lưu lại nội dung thông báo. 

- Cập nhật: Bấm  để cập nhật thông tin cho một thông báo. 

 

Sau khi sửa các thông tin của thông báo, chọn Cập nhật để lưu lại thông tin đã 

chỉnh sửa hoặc chọn Đóng nếu không muốn lưu và trở về giao diện chính. 

- Xóa: Bấm  để xóa thông báo khỏi hệ thống. 

- Tìm kiếm: Bấm  để tìm kiếm thông báo theo các điều kiện.  
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3. QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 

3.1. Thông tin khách sạn 

Chọn chức năng Thông tin khách sạn từ menu trái. 

 

 

 

Giao diện chức năng Thông tin khách sạn: 

 

- Cập nhật: Bấm  để cập nhật thông tin cho một khách sạn. 
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Sau khi sửa các thông tin khách sạn, chọn Cập nhật để lưu lại thông tin đã chỉnh 

sửa hoặc chọn Đóng nếu không muốn lưu và trở về giao diện chính. 

- Danh mục loại phòng: Bấm  để xem danh mục loại phòng cũng như lịch sử 

cập nhật giá phòng của khách sạn. 
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- Báo cáo: Bấm  để lập báo cáo của từng khách sạn (xem mục 4.1) 

- Xóa: Bấm  để xóa khách sạn khỏi hệ thống. 

- Tìm kiếm: Bấm  để tìm kiếm khách sạn theo các điều kiện. 

- Emport danh sách: Bấm   để xuất danh sách khách sạn.  

- Duyệt CSLT thuế khoán: Bấm để duyệt CSLT thuế khoán.  

- Duyệt đạt chuẩn du lịch: Bấm để duyệt đạt chuẩn du lịch. (Đối với đơn vị du 

lịch) 

3.2. Xem sơ đồ phòng.  

- Bấm vào  để xem sơ đồ phòng.  
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Giao diện sơ đồ phòng 

 

4. THỐNG KÊ – BÁO CÁO (ĐƠN VỊ THUẾ) 

4.1. Báo cáo chi tiết của từng khách sạn 

4.1.1. Báo cáo chi tiết theo ngày 

Giao diện chức năng Báo cáo chi tiết theo ngày: 
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Nhập ngày và bấm chọn Thống kê. 

 

Kết quả thống kê: 
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Chọn  để xuất báo cáo ra tập tin định dạng pdf/excel/word. 

 

4.1.2. Báo cáo chi tiết theo tháng 

Giao diện chức năng thống kê Báo cáo chi tiết theo tháng: 

 

Chọn tháng, năm cần lập báo cáo và bấm Thống kê. 
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Kết quả thống kê: 
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4.1.3. Báo cáo chi tiết theo năm 

Cách sử dụng tương tự chức năng Báo cáo chi tiết theo tháng mục 4.1.2 

4.2. Báo cáo tổng hợp lưu trú theo ngày 

Chọn chức năng Báo cáo tổng hợp lưu trú theo ngày từ 

menu trái.  

 

 

Giao diện chức năng Báo cáo tổng hợp lưu trú theo ngày: 

 

Nhập ngày, chọn các điều kiện thống kê và bấm Thống kê. 

 

Kết quả thống kê: 
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4.3. Báo cáo tổng hợp lưu trú từ ngày đến ngày 

Chọn chức năng Báo cáo tổng hợp lưu trú từ ngày đến ngày 

từ menu trái.  

 

 

Giao diện chức năng Báo cáo tổng hợp lưu trú từ ngày đến ngày: 
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Chọn các điều kiện thống kê và bấm Thống kê. 

 

Kết quả thống kê: 
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5. THỐNG KÊ – BÁO CÁO (ĐƠN VỊ DU LỊCH) 

5.1. Báo cáo kết quả kinh doanh du lịch 

Chọn chức năng Báo cáo kết quả kinh doanh du lịch từ 

menu trái.  

 

 

Giao diện chức năng Báo cáo kết quả kinh doanh du lịch: 
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Nhập các dữ liệu đầu vào, sau đó chọn quý, năm lập cần lập báo cáo và bấm 

Thống kê. 

Kết quả thống kê: 
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5.2. Báo cáo năng lực hoạt động du lịch 

Chọn chức năng Báo cáo năng lực hoạt động du lịch từ 

menu trái.  

 

 

Giao diện chức năng Báo cáo năng lực hoạt động du lịch: 
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Nhập các dữ liệu đầu vào, sau đó chọn quý, năm lập cần lập báo cáo và bấm 

Thống kê. 

Kết quả thống kê: 
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5.3. Báo cáo đầu tư phát triển du lịch 

Cách sử dụng tương tự chức năng Báo cáo năng lực hoạt động du lịch mục 5.2 

6. THỐNG KÊ – BÁO CÁO (ĐƠN VỊ THỐNG KÊ) 

6.1. Báo cáo tổng hợp 

Cách sử dụng tương tự chức năng Báo cáo năng lực hoạt động du lịch mục 5.2 

 


