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Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên nhà thuốc

A. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
1. Người dùng truy cập đường link medigate.vn trên trình duyệt web có kết nối Internet
2. Nhập tên tài khoản, mật khẩu đã được cấp
3. Bấm Đăng nhập

B. DÀNH CHO NHÂN VIÊN BÁN THUỐC
I. Bán thuốc
Người dùng bấm vào menu “Bán hàng” → “Bán lẻ thuốc”. Hệ thống hiển thị màn
hình bán lẻ thuốc.

Các tình huống xảy ra khi bán thuốc như sau:
 TH1: Thuốc đã có số lượng tồn kho, giá bán: xem mục1
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 TH2: Thuốc chưa đầy đủ thông tin như số lượng tồn, giá bán,… : xem mục 2
1. Thuốc đã có tồn kho, giá bán
1. Nhập thông tin đơn thuốc bán theo các bước sau
 B1: Chọn tên thuốc: quét mã vạch trên hộp thuốc hoặc nhập tên thuốc, bấm
Enter hoặc nhấp chuột để chọn thuốc.
 B2: Chọn đơn vị tính: chọn đơn vị tính của thuốc muốn bán cho khách hàng
(VD: nhân viên có thể thực hiện bán thuốc theo hộp, theo viên,...)
 B3: Nhập số lượng bán
 B4: Bấm Thêm thuốc để thêm thuốc vào đơn thuốc. Nhân viên có thể thực
hiện bán nhiều thuốc trong cùng 1 đơn với các thao tác như trên

2. Nhập thông tin khách hàng (nếu có). Trường hợp không có thông tin khách hàng,
hệ thống mặc định bán thuốc cho khách hàng vãng lai

3. Bấm Lưu hoặc Lưu & In để lưu lại đơn thuốc đã bán
2. Thuốc chưa đầy đủ thông tin để bán thuốc
2
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Các tình huống xảy ra khi bán thuốc như sau:
 TH1: Thuốc chưa có số lượng tồn kho: xem mục 2.1
 TH2: Thuốc chưa có trong danh sách của nhà thuốc: xem mục 2.2
 TH3: Thuốc đã hết trong kho: xem mục 2.3
 TH4: Thuốc chưa đầy đủ thông tin: xem mục 2.4
 TH5: Thay đổi giá bán thuốc: xem mục 2.5
 TH6: Bán thuốc cho khách hàng thường xuyên: xem mục 2.6
2.1. Thuốc chưa có tồn kho
1. Nhập tên thuốc, hệ thống hiển thị thông báo thuốc chưa có tồn kho, người dùng
bấm nút Tại đây theo hướng dẫn.
2. Nhập thông tin tồn thuốc gồm số lô, hạn sử dụng, số lượng tồn
3. Bấm Lưu lại để lưu số lượng tồn thuốc vào kho
4. Thực hiện bán thuốc như TH1

2.2. Thuốc chưa có trong danh sách thuốc của nhà thuốc
1. Nhập tên thuốc, hệ thống hiển thị thông báo thuốc chưa có trong danh sách thuốc
nhà thuốc, người dùng bấm nút Tại đây theo hướng dẫn.
2. Nhập thông tin thuốc bao gồm mã thuốc, tên thuốc và các đơn vị tính sử dụng để
bán thuốc
3. Nhập thông tin hệ số quy đổi đơn vị tính của thuốc
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4. Bấm Lưu lại để lưu thuốc vào danh sách thuốc nhà thuốc
5. Thực hiện nhập kho thuốc như mục 2.1

2.3. Thuốc đã hết trong kho
1. Nhập tên thuốc, hệ thống hiển thị thông báo thuốc đã hết trong kho, người dùng
bấm nút Nhập kho theo hướng dẫn.
2. Nhập thông tin chứng từ nhập kho
3. Nhập thông tin thuốc gồm số lượng, số lô, hạn sử dụng,…
4. Bấm Lưu lại để lưu tồn kho thuốc.
5. Thực hiện bán thuốc như TH1
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2.4. Thuốc chưa đầy đủ thông tin
1. Nhập tên thuốc, hệ thống hiển thị thông báo, bấm nút Tại đây theo hướng dẫn.
2. Nhập các thông tin thuốc như mã vạch, các đơn vị tính của thuốc, đơn vị chuẩn
(thường là đơn vị nhỏ nhất), hệ số quy đổi từ các đơn vị tính của thuốc về đơn vị
chuẩn
3. Bấm Lưu lại để hoàn thành việc thiết lập các thông số quản lý thuốc

2.5.

Thay đổi giá bán thuốc
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1. Nhập thông tin thuốc bán, bấm Thêm dòng để thêm thuốc vào đơn thuốc
2.
3.
4.
5.

Bấm nút
ở thuốc cần thay đổi giá trong đơn thuốc
Nhập thông tin giá bán thuốc theo đơn vị tính
Bấm Lưu lại để hoàn thành việc áp giá thuốc
Thực hiện bán thuốc như TH1

2.6. Bán thuốc cho khách hàng thường xuyên
1. Chọn loại khách hàng là Khách hàng cá nhân
2. Bấm nút
để xem lịch sử mua hàng của khách hàng
3. Tìm kiếm khách hàng theo tên, số điện thoại. Hệ thống hiển thị các hóa đơn mua
hàng của khách hàng
4. Bấm nút
để lấy lại đơn thuốc của khách hàng. Hệ thống tự động lấy thông tin
hóa đơn cũ, người dùng có thể thay đổi số lượng bán và thực hiện bán thuốc như
TH1
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II. Xem nhật ký bán hàng
1. Bấm vào menu “Bán hàng” → “Xem nhật ký bán hàng”. Hệ thống hiển thị màn hình
nhật ký bán hàng theo nhân viên
2. Tìm kiếm hóa đơn cần xem theo thời gian
3. Bấm vào hóa đơn để xem các thuốc đã bán trong hóa đơn
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III. Quản lý khách hàng
1. Bấm vào menu “Bán hàng” → “Quản lý khách hàng”. Hệ thống hiển thị màn hình
danh sách khách hàng thường xuyên của nhà thuốc

2. Bấm vào khách hàng để xem thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng của khách hàng
3. Để thêm khách hàng mới, người dùng thực hiện các thao tác sau:
 B1: Bấm Thêm mới
 B2: Nhập thông tin khách hàng
 B3: Bấm Lưu lại để lưu thông tin khách hàng
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I.

C. DÀNH CHO NHÂN VIÊN KHO
Khởi tạo tồn kho thuốc

Người dùng bấm vào menu “Quản lý kho” → “Khởi tạo dữ liệu tồn kho”. Hệ thống
hiển thị màn hình nhập số lượng tồn ban đầu của thuốc vào kho
Các tình huống xảy ra khi nhập kho như sau:
 TH1: Thuốc đã có trong danh sách thuốc nhà thuốc: xem mục I.1
 TH2: Thuốc chưa có trong danh sách thuốc nhà thuốc: xem mục I.2
 TH3: Thuốc chưa đầy đủ thông tin: xem mục I.3
I.1. Thuốc đã có trong danh sách thuốc nhà thuốc
1. Nhập tên thuốc
2. Nhập thông tin tồn kho từng thuốc
3. Bấm Thêm dòng để thêm thuốc vào danh sách thuốc cần nhập. Người dùng có thể
thực hiện nhập tồn nhiều thuốc với các thao tác như trên
4. Bấm Lưu lại để lưu số lượng tồn thuốc vào kho
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I.2. Thuốc chưa có trong danh sách thuốc nhà thuốc
1. Nhập tên thuốc, hệ thống hiển thị thông báo thuốc chưa có trong danh sách thuốc
nhà thuốc, người dùng bấm nút Tại đây theo hướng dẫn.
2. Nhập thông tin thuốc bao gồm mã thuốc, tên thuốc và các đơn vị tính sử dụng để
bán thuốc
3. Nhập thông tin hệ số quy đổi đơn vị tính của thuốc
4. Bấm Lưu lại để lưu thuốc vào danh sách thuốc nhà thuốc
5. Thực hiện nhập tồn kho như mục I.1

I.3. Thuốc chưa đầy đủ thông tin thuốc
1. Nhập tên thuốc, hệ thống hiển thị thông báo, bấm nút Tại đây theo hướng dẫn.
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2. Nhập các thông tin thuốc như mã vạch, các đơn vị tính của thuốc, đơn vị chuẩn
(thường là đơn vị nhỏ nhất), hệ số quy đổi từ các đơn vị tính của thuốc về đơn vị
chuẩn
3. Bấm Lưu lại để hoàn thành việc thiết lập các thông số quản lý thuốc
4. Thực hiện nhập tồn kho như mục I.1

II.

Nhập kho

Người dùng bấm vào menu “Quản lý kho” → “Nhập kho”. Hệ thống hiển thị màn
hình nhập thuốc từ nhà cung cấp vào kho

Các tình huống xảy ra khi nhập kho như sau:
11
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 TH1: Nhà thuốc đã có thông tin nhà cung cấp, thuốc trong danh sách: xem mục
II.1
 TH2: Nhà cung cấp chưa có trong danh sách nhà cung cấp của nhà thuốc : xem
mục II.2
 TH3: Thuốc chưa có trong danh sách thuốc nhà thuốc: xem mục II.3
 TH4: Thuốc chưa đầy đủ thông tin: xem mục II.4
II.1. Nhà thuốc có đầy đủ thông tin nhà cung cấp, thuốc trong danh sách
1. Chọn nhà cung cấp nhập kho thuốc
2. Nhập thông tin chứng từ nhập kho
3. Nhập thông tin thuốc trong chứng từ
5. Bấm Thêm thuốc để thêm thuốc vào danh sách cần nhập. Người dùng có thể thực
hiện nhập kho nhiều thuốc với các thao tác như trên
6. Bấm Lưu lại để lưu số lượng thuốc nhập vào kho

II.2. Chưa có nhà cung cấp trong danh sách nhà cung cấp của nhà thuốc
1. Bấm nút
, hệ thống hiển thị màn hình thêm thông tin nhà cung cấp
2. Nhập thông tin nhà cung cấp
3. Bấm Lưu để lưu thông tin nhà cung cấp
4. Thực hiện nhập kho như mục II.1
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II.3. Thuốc chưa có trong danh sách thuốc của nhà thuốc
6. Nhập tên thuốc, hệ thống hiển thị thông báo thuốc chưa có trong danh sách thuốc
nhà thuốc, người dùng bấm nút Tại đây theo hướng dẫn.
7. Nhập thông tin thuốc bao gồm mã thuốc, tên thuốc và các đơn vị tính sử dụng để
bán thuốc
8. Nhập thông tin hệ số quy đổi đơn vị tính của thuốc
9. Bấm Lưu lại để lưu thuốc vào danh sách thuốc nhà thuốc
10. Thực hiện nhập kho như mục II.1
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II.4. Thuốc chưa đầy đủ thông tin thuốc
5. Nhập tên thuốc, hệ thống hiển thị thông báo, bấm nút Tại đây theo hướng dẫn.
6. Nhập các thông tin thuốc như mã vạch, các đơn vị tính của thuốc, đơn vị chuẩn
(thường là đơn vị nhỏ nhất), hệ số quy đổi từ các đơn vị tính của thuốc về đơn vị
chuẩn
7. Bấm Lưu lại để hoàn thành việc thiết lập các thông số quản lý thuốc

III.

Xuất thuốc trả nhà cung cấp
1. Bấm vào menu “Quản lý kho” → “Xuất thuốc trả nhà cung cấp”.
14
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2. Chọn nhà cung cấp trả thuốc.
3. Nhập thông tin chứng từ xuất kho
4. Nhập thông tin thuốc trong chứng từ
5. Bấm Thêm thuốc để thêm thuốc vào danh sách cần xuất. Người dùng có thể thực hiện
xuất trả nhiều thuốc với các thao tác như trên
6. Bấm Lưu lại để hoàn thành xuất thuốc trả NCC

IV. Xuất thuốc nhượng (xuất buôn)
1. Bấm vào menu “Quản lý kho” → “Xuất thuốc nhượng”.
2. Nhập thông tin chứng từ xuất nhượng
3. Nhập thông tin thuốc trong chứng từ
4. Bấm Thêm dòng để thêm thuốc vào danh sách cần xuất. Người dùng có thể thực hiện
xuất nhượng nhiều thuốc với các thao tác như trên
5. Bấm Lưu lại để hoàn thành xuất thuốc nhượng
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V. Quản lý kho thuốc
1. Bấm vào menu “Quản lý kho” → “Quản lý kho nhà thuốc”. Hệ thống hiển thị danh
sách thuốc hiện có trong kho.

2. Để xem chi tiết tồn từng lô thuốc người dùng bấm
các lô thuốc

, hệ thống hiển thị thông tin

3. Hệ thống hỗ trợ cảnh báo hạn sử dụng của thuốc theo màu sắc hiển thị, người dùng có
thể biết được số lượng tồn tương ứng với từng HSD của thuốc
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VI. Kiểm kê
1. Bấm vào menu “Quản lý kho” → “Biên bản kiểm kê tại kho”.
2. Bấm Thêm đợt kiểm kê để thêm đợt kiểm kê mới
3. Kiểm kê số lượng tồn thuốc trong kho. Người dùng có thể thực hiện kiểm kê từng
thuốc hoặc tất cả các thuốc đang có trong kho.
4. Bấm Lưu để lưu thông tin đợt kiểm kê
5. Bấm để cập nhật số lượng tồn thuốc sau kiểm kê vào kho. Số lượng thuốc trong kho
sẽ bằng SL kiểm kê sau khi cập nhật SL tồn
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