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I. STAR - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM NHÀ HÀNG
1.

Mô hình áp dụng :


2.

Áp dụng dễ dàng cho nhiều mô hình khác nhau như : nhà hàng, bar, café, spa, điểm bán hàng, …

Giao diện phần mềm :


Ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh



Các chức năng nghiệp vụ, hệ thống báo cáo được phân nhóm dựa trên các tiêu chí quản lý



Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ tùy chỉnh thông tin hiển thị theo yêu cầu người sử dụng

3. Bảo mật và phân quyền :


Bảo mật tài khoản đăng nhập của người sử dụng



Người sử dụng được phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng báo cáo trong phần mềm



Thao tác của người sử dụng được nhận trong lịch sử hoạt động (log) của phần mềm

4. Nghiệp vụ tiêu chuẩn :


Được thiết kế và lập trình dựa trên nghiệp vụ của các nhà hàng lớn

5. Khả năng mở rộng :

6.



Dễ dàng mở rộng theo đặc thù quản lý



Hỗ trợ quản lý chuỗi nhà hàng



Có khả năng liên kết với các phần mềm khác như : phần mềm khách sạn, resort, hostel, …

Nền tảng, công nghệ :


7.

8.

9.

Phần mềm quản lý nhà hàng STAR được lập trình dựa trên các nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft, áp
dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing), hoạt động hoàn toàn trực tuyến, trên mọi hệ điều
hành, mọi trình duyệt, trên tất cả các loại máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay (laptop), máy tính bảng
(tablet), điện thoại thông minh (smartphone)

Tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm thất thoát :


Phần mềm quản lý nhà hàng STAR có thể áp dụng cho mọi bộ phận – khâu nghiệp vụ trong khách sạn – nhà
hàng, sử dụng trên mọi thiết bị công nghệ (máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...) không
đòi hỏi cấu hình cao hoặc chi phí đầu tư lớn; giảm thất thoát, giảm thời gian quản lý - thao tác nghiệp vụ cho
người dùng



Chi phí sử dụng phần mềm chỉ từ 120,000 đ/tháng

Báo cáo thống kê :


Các báo cáo được phân nhóm theo nhóm người dùng, được thống kê dựa trên nhiều tiêu chí như : thời gian,
nhóm khách hàng, khu vực, hình thức thanh toán, nhóm dịch vụ, dịch vụ ..., dễ dàng xuất sang định dạng khác
như Excel, Pdf, Word,...



Hỗ trợ hệ thống báo cáo theo đặc thù quản lý của nhà hàng

Bản quyền phần mềm :
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Bản quyền đã được đăng ký bản quyền



Khách hàng giao kết hợp đồng có quyền sử dụng phần mềm, không giới hạn số lượng máy tính, laptop, máy
tính bảng, điện thoại thông minh

10. Hỗ trợ và bảo hành :


Hỗ trợ 24/7



Miễn phí dùng thử, không phí cài đặt, không phí bảo trì hàng năm



Người sử dụng được cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm; có thể xem video hướng dẫn sử dụng
phần mềm trực tuyến trên internet một cách dễ dàng mọi lúc, mọi nơi

II. STAR – CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM NHÀ HÀNG
1.

Phân hệ “Quản trị hệ thống” (dành cho bộ phận quản lý, quản trị)

2.

Phân hệ “Chức năng nghiệp vụ”

3.

Phân hệ “Cấu hình hệ thống” (dành cho bộ phận quản lý, quản trị)

4.

Phân hệ “Báo cáo thống kê”
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III. STAR - MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÀN HÌNH VÀ BÁO CÁO CỦA PHẦN MỀM
NHÀ HÀNG
1.

Màn hình “Danh sách bàn thời điểm hiện tại”

2.

Báo cáo “Tổng hợp hóa đơn theo thời gian”

3.

Báo cáo “Chi tiết hóa đơn theo thời gian”
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4.

Báo cáo “Tổng hợp thanh toán hóa đơn theo thời gian”

5.

Báo cáo “Tổng hợp theo dịch vụ, món ăn, đồ uống”

IV.LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & GIẢI PHÁP CN THÔNG TIN - ITCS






Hotline
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Website

: 0904 902 429
: P819 CT1A ĐTM Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
: (04) 3 640 2489
: phanmem.star@gmail.com
: http://www.starvietnam.com.vn

Trang 5 / 5

