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1. Giới thiệu khái quát về màn hình chính khi Nail 123 System vừa khởi động

Nhập tên
khách
hàng

Nút dùng để
đổi ngôn ngữ

Màn hình
chính

Tên nhân
viên phụ
vụ

Nút mở két
sắt

Chủ tiệm /
Người quản lý
WWW.ATPOSSYSTEM.COM

Dùng sửa đổi
nhân viên

Thoát hoàn
toàn ra khỏi
chương trình
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Mặt
1) Chọn dịch vụ

- Từ màn hình chính - Chọn tên nhân viên phục vụ
- Màn ảnh sẽ xuất hiện :

2) Nhập Công việc bạn đã làm
Khung hiện lên những
công việc, giá tiền và
tổng cộng giá tiền
3) Ấn nút tính tiền khách
hàng bằng Tiền Mặt
4) Nhập tiền khách
hàng đưa bạn
5) Ấn nút OK để hòan tất

6) Ấn nút Hòan Tất Ticket
(Compete Sale)

Có thể nhập vào khung Quick $ nếu
khách hàng trả đủ khoản tiền.

Cancel để hủy bỏ,
thoát ra ngoài.

Clear để xóa đi,
đánh lại

Xin lưu ý: Nếu khách hàng trả bằng Phiếu Tặng, Tiền Mặt và Credit Card một lúc, bạn nên nhớ nhập Phiếu Tặng trước, sau đó
Tiền Mặt và cuối cùng là Credit Card.
WWW.ATPOSSYSTEM.COM
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Card

*“Xin Lưu ý : bạn phải gạc thẻ Credit Card trước khi dánh 4 số cuối của thẻ

1) Chọn dịch vụ

- Từ màn hình chính,-Chọn tên nhân viên phục vụ
- Màn ảnh sẽ xuất hiện :

2) Nhập Công việc bạn đã làm
Khung hiện lên những
công việc, giá tiền và
tổng cộng giá tiền
3) Ấn nút tính tiền khách
hàng bằng Credit Card
4) Nhập 4 số cuối cúng
của credit card.
5) Ấn nút OK để hòan tất

Lưu ý: bạn
phải gạc thẻ
Credit Card
trước khi đánh
4 số cuối.

6) Ấn nút Hòan Tất Ticket
(Compete Sale)

Cancel để hủy bỏ,
thoát ra ngoài.

Clear để xóa đi,
dánh lại

Xin lưu ý: Nếu khách hàng trả bằng Phiếu Tặng, Tiền Mặt và Credit Card một lúc, bạn nên nhớ nhập Phiếu Tặng trước, sau đó
Tiền Mặt và cuối cùng là Credit Card.
WWW.ATPOSSYSTEM.COM
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Phiếu Tặng
1) Chọn dịch vụ

- Từ màn hình chính -Chọn tên nhân viên phục vụ
- Màn ảnh sẽ xuất hiện :

2) Nhập Công việc bạn đã làm
Khung hiện lên những
công việc, giá tiền và
tổng cộng giá tiền
3) Ấn nút tính tiền khách
hàng bằng Phiêu Tặng
4) Nhập vào mã số của
phiếu hay Scanning nếu
phiếu có Bar Code
5) Ấn nút Enter coi mã
số có trong máy không ?
Scanning nếu phiếu có
Bar Code
6) Ấn nút OK để hoàn tất
7) Ấn nút Hòan Tất Ticket
(Compete Sale)

Back để ngựợc lai một số, dánh lai.

Xin lưu ý: Nếu khách hàng trả bàng Phiếu Tặng, Tiền Mặt và Credit Card một lúc, bạn nên nhớ nhập Phiếu Tặng
trước,sau đó Tiền Mặt và cuối cùng là Credit Card.
WWW.ATPOSSYSTEM.COM
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5. Cách tính tiền cho khách hàng làm bởi nhiều thợ
- Từ màn hình chính - Chọn tên nhân viên phục vụ ( thợ thứ 1)
- Màn ảnh sẽ xuất hiện :

1)Chọn dịch vụ
2) Nhập Công việc thợ thứ 1 đã làm
Khung hiện lên những
công việc, giá tiền và
tổng cộng giá tiền của
thợ thứ 1
3)3)Ấn
Ấnnút
nútThêm
tính tiền
Thợ
khách
(MORE). Sẽ
đưa
bạn
trở về
mànTặng
hình chính.
hàng
bằng
Phiêu
Chọn tên thợ thứ 2 và tiếp tục nhập
công việc của thợ thứ 2 vào. Cứ
làm như thế đến người thợ cuối
cùng.
3) Chọn hình thức trả tiền
7) Ấn nút Hòan Tất Ticket
(Compete Sale)

Xin lưu ý: Trường hợp giảm giá (Discount), bắt buộc phải đánh vào cho mỗi thợ. Nếu không, và để đến cuối cùng mới đánh, thì
thợ cuối cùng sẽ bị chịu tất cả tiền Discount.
WWW.ATPOSSYSTEM.COM
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Tặng cho khách hàng

-Từ màn hình chính - Chọn tên nhân viên (ai cũng được, anyone)
- Màn ảnh sẽ xuất hiện :
1) Ấn nút Bán Phiếu Tặng
(Sell Gift Certificate)
2) Nhập vào mã số của
phiếu hay Scanning nếu
phiếu có Bar Code
3) Ấn nút Enter đồng ý
với mã số hay Scanning
nếu phiếu có Bar Code
4) Nhập vào giá trị của
Phiếu Tặng bằng cách
đánh giá tiền vào
5) Ấn nút OK để hòan tất
6) Sau khi nhập vào tiền
khách hàng trả cho Phiếu
Tặng, ấn nút Hòan Tất
Ticket (Compete Sale)
Back để ngựợc lại
một số, đánh lại.

WWW.ATPOSSYSTEM.COM
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thoát ra ngoài
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1) Chọn dịch vụ
2) Nhập Công việc bạn đã làm
3) Ấn nút Discount
4) Ấn nút ai là người chịu phần Discount này
Owner and Employee: Tức là chủ và thợ
dồng ý chịu chung .
Owner Only: Tức là chủ dồng ý chịu . Thợ
vẫn được $95 tiền phuc vu.
Employee Only: Tức là thợ dồng ý chịu.
Chủ vẫn được $95 tiền phuc vu.
5) Nhập giá % hay tiền
Discount
6) Ấn nút OK để hòan tất

7) Sau khi nhập vào tiền
khách háng trả, ấn nút Hòan
Tất Ticket (Compete Sale)

Cancel để hủy bỏ,
thoát ra ngoài

Xin lưu ý: Trường hợp 1 khách hàng làm bởi nhiều thợ. Discount bắt buộc phải đánh vào cho mỗi thợ. Nếu không, và để đến
cuối cùng mới đánh, thì thợ cuối cùng sẽ bị chịu tất cả tiền Discount.
WWW.ATPOSSYSTEM.COM
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8. Sửa đổi nhân viên ( dành cho Chủ tiệm )
- Từ màn hình chính, chủ tiệm nhấn vào ô Sửa Đổi Nhân Viên (ở bên dướii màn hình), sau đó đánh password và nhấn Ok
- Màn hình sẽ xuất hiện
Thay đổi
Ấn nút để chọn
tên nhân
hình nhân viên
viên

Nhập và
chỉnh sửa
nhân viên
tương ứng

Hủy bỏ
và thoát
ra màn
hình
chính

Nhấn OK
sau khi đã
hoàn tất
công việc

Nhập thêm
nhân viên
WWW.ATPOSSYSTEM.COM

Nhấn và
kéo vào
đây để xóa
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9. Sửa đổi dịch vụ
- Từ màn hình chính – Chủ tiệm nhấn vào tên nhân viên phục vụ ( ai cũng được, anyone)
- Nhấn vào ô Sửa Đổi Dịch Vụ (Add/Edit Sale Items), đánh password và nhấn Ok
- Màn hình sẽ xuấtt hiện :
Thay đổi
tên dịch
vụ
Thay đổi
chi tiết (tên
công việc )
là

Nhập thêm
chi tiết

Thay đổi
giá tiền

Nhập thêm
tên dịch vụ

Chọn các
hình thức
dịch vụ

Có thể di
chuyển qua lại

Nhấn và kéo
vào đây để xoá
tên dịch vụ
Thay đổi
màu nền
background
WWW.ATPOSSYSTEM.COM

Nhấn và kéo vào đây
để xóa chi tiết (tên
công việc)
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