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I.

GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ, Homestay - SAMIS (Service Apartment
Management Information System) được phát triển bởi Công ty TNHH Công nghệ
Green Việt Nam.Trên cơ sở kết quả khảo sát, phân tích yêu cầu nghiệp vụ quản lý căn hộ
dịch vụ, chúng tôi đã phân tích, chọn lọc và xây dựng quy trình chuẩn về nghiệp vụ quản
lý căn hộ dịch vụ, từ đó đã thiết kế, xây dựng Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ SAMIS
phiên bản 2.0, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo an ninh, bảo mật dữ liệu.
Phần mềm sau khi xây dựng đã được triển khai tại nhiều đơn vị kinh doanh căn hộ
dịch vụ và nhận được sự đánh giá rất tích cực từ nhiều khách hàng. Phần mềm cài đặt cực
kỳ đơn giản, chỉ cần truy cập ứng dụng tại địa chỉ chdv.com.vn là có thể sử dụng, quản lý
trên mọi thiết bị có kết nối Internet như điện thoại, máy tính bảng, laptop, máy tính để bàn.
Bên cạch đó, phần mềm cho phép người quản lý phân quyền chặt chẽ, chi tiết cho từng
người dùng trong hệ thống, đảm bảo người quản lý luôn kiểm soát được toàn bộ việc cập
nhật thông tin của nhân viên trên phần mềm. Với nhiềm năm kinh nghiệm trong việc phát
triển phần mềm, chúng tôi đã xây dựng phần mềm đặt trọng tâm là người sử dụng, giao
diện được thiết kế hết sức thân thiện. Trải nghiệm phần mềm là một sự thoải mái, thân
thiện, hài lòng.
Hãy để chúng tôi giúp công việc quản lý, kinh doanh căn hộ dịch vụ của bạn trở nên
hiệu quả và tiện lợi.
SAMIS gồm các phân hệ chính:

- Hợp đồng (quản lý chi tiết thông tin về hợp đồng, bao gồm cả ngày thu tiền phòng
của từng khách thuê…)
- Khách thuê (ngoài thông tin chung, cho phép quản lý cả ảnh chân dung, ảnh
CMTND)
- Hóa đơn tiền phòng
- Xuất danh sách hóa đơn tiền phòng ra file Excell
- Hóa đơn tiền dịch vụ
- Xuất danh sách hóa đơn tiền dịch vụ ra file Excell
- Xuất chi tiết hóa đơn tiền dịch vụ ra file Excell
- Gửi Email hóa đơn tiền phòng, tiền dịch vụ tới khách thuê
- Tất toán trả phòng (tự động tính toán các khoản thu, tất toán tiền cọc và xuất
Excel)
- Phiếu thu (chi tiết từng loại hình thu, lý do thu)
- Phiếu chi (chi tiết từng loại hình chi, lý do chi)
- Báo cáo tài chính (thu, chi theo từng giai đoạn, từng tòa nhà, căn hộ)
- Báo cáo công nợ (theo từng giai đoạn, từng tòa nhà, căn hộ)
- Báo cáo doanh thu tổng hợp (lỗ, lãi theo từng giai đoạn, từng tòa nhà, căn hộ)
- Tòa nhà, căn hộ
- Phòng
- Thống kê tổng số phòng, số phòng đang ở, số phòng trống
- Dịch vụ trong tòa nhà, căn hộ (tạo, quản lý không hạn chế dịch vụ trong tòa nhà)
- Định nghĩa công thức tính tiền điện, nước theo bậc thang

- Danh sách đến hạn thu tiền phòng
- Danh sách quá hạn nộp tiền phòng
- Danh sách quá hạn nộp tiền dịch vụ
- Danh sách đến hạn thu tiền phòng, dịch vụ
- Danh sách hợp đồng sắp hết hạn
- Cài đặt số ngày báo hợp đồng sắp hết hạn (thường báo trước 30 ngày)
- Cài đặt số ngày báo đến hạn thu tiền phòng (thường báo trước 3 hoặc 5 ngày)
- Quản lý người dùng
- Phân quyền người dùng (phân quyền chi tiết: xem, sửa, xóa cho từng tòa nhà, căn
hộ, hoặc không cho phép người dùng không nhìn thấy thông tin 1 tòa nhà, căn hộ)
- Quản trị hệ thống
- Lịch sử truy cập hệ thống (xem ai đã thao tác gì trên hệ thống vào thời gian nào)
- Và một số phân hệ khác.
Các phân hệ này được liên kết với nhau một cách xuyên suốt, do đó chỉ cần nhập dữ
liệu đầu vào một lần, SAMIS sẽ giúp đơn vị quản lý truy xuất thông tin và kết xuất
các báo cáo tùy biến theo nhu cầu, giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí quản lý,
vận hành. Đặc biệt là Phân hệ quản lý Hóa đơn tiền dịch dụ, hàng tháng đến kỳ thu
tiền dịch vụ, hệ thống cho phép xuất hóa đơn hàng loạt ra file ảnh, Excel, tự động
tính toán các khoản phải thu của khách thuê trong tháng, thông qua đó, hệ thống có
có thể gửi mail đến khách thuê, hoặc người quản lý có thể gửi File excel cho khách
thuê qua Zalo...và nhiều phân hệ khác cho phép quản lý một cách thuận lợi, nhanh
chóng và chính xác.
Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ và Homestay-SAMIS có đầy đủ các chức năng,
phân hệ áp dụng phù hợp cho các đơn vị kinh doanh mọi loại hình căn hộ cho thuê
từ nhà trọ cho đến căn hộ dịch vụ hoặc Homestay.
Với kiến thức, tư duy, kinh nghiệm, những nhà tư vấn, chuyên gia và nhóm dự án đã
đề xuất và phát triển giải pháp Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ và Homestay.
Chúng tôi đã phát triển và thử nghiệm trong một thời gian dài tại nhiều đơn vị kinh
doanh nhà trọ, căn hộ cho thuê và Homestay.
Tại sao các đơn vị thích sử dụng Phần mềm SAMIS
(1) Đơn giản & Dễ dùng
Với SAMIS, người quản lý chỉ mất 15 phút làm quen để bắt đầu sử dụng. Giao diện
đơn giản, thân thiện, thông minh giúp bạn triển khai, quản lý thật dễ dàng và nhanh
chóng.
(2) Phù hợp cho mọi loại hình căn hộ cho thuê
Cùng với các chuyên gia dày kinh nghiệm, chúng tôi nghiên cứu thiết kế phần mềm
phù hợp đến từng loại hình kinh doanh căn hộ cho thuê, từ nhà trọ đến căn hộ dịch
vụ hay Homestay.

(3)Tiết kiệm chi phí nhất
Tùy theo số lượng phòng hiện có, chúng tôi có các gói thuê bao hàng tháng phù hợp
với quy mô của đơn vị, bạn đã có thể áp dụng công nghệ vào quản lý, vận hành.
(3) Cộng tác toàn diện, quản lý linh hoạt
Việc cộng tác giờ đây đã không còn khó khăn khi mọi tính năng cần thiết đã được
tích hợp trên một nền tảng chung duy nhất, đặc biệt là khi việc kinh doanh căn hộ
cho thuê có sự tham gia góp vốn của nhiều người thì sử dụng phần mềm này là một
lợi thế, cực kỳ thuận lợi trong việc quản lý, vận hành. Thoải mái cộng tác mà vẫn
đảm bảo tính bảo mật.
Dù là bạn kinh doanh một mình hay cộng tác với người khác, phần mềm cũng sẵn
sàng đáp ứng mọi hoạt động, giúp người quản lý đưa ra những chiến lược phù hợp
thông qua những báo cáo, thống kê về thu chi, lỗ, lãi theo từng thời gian, từng tòa
nhà hoặc phòng.
(4)Báo cáo tự động
Cho phép báo cáo số liệu tự động, khiến mọi thứ trở nên minh bạch và rõ ràng hơn.
(5)Tùy chỉnh linh hoạt
Đáp ứng được hầu hết các phương thức quản lý, mô hình kinh doanh và nhu cầu của
đơn vị, phân quyền sử dụng trên từng chức năng đến từng đối tượng ở mỗi tòa nhà,
căn hộ.
(6) Hoạt động trên mọi thiết bị
Phần mềm SAMIS được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất hiện nay,
vì vậy hoạt động tương thích với tất cả các loại thiết bị như: Máy tính PC, Latop,
Tablet, Mobile, IOs, Android…

II.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sau đây là quy trình từng bước sử dụng phần mềm:
1. Tạo mới tòa nhà
- Vào Menu Danh mục\Tòa nhà:

- Tạo mới Tòa nhà:

-

2. Tạo mới Phòng
- Vào Menu Danh mục \Phòng\Tạo mới Phòng:

-

Danh sách Phòng:

3. Tạo mới Dịch vụ
Chú ý: Mỗi tòa nhà có các dịch vụ riêng, độc lập. Cho phép tạo được
nhiều loại hình dịch vụ khác nhau.
- Vào Menu Danh mục \Dịch vụ\Tạo mới dịch vụ:

-

Danh sách dịch vụ:

4. Tạo mới Thiết bị
- Vào Menu Danh mục\Thiết bị\Tạo mới thiết bị:

-

Danh sách thiết bị:

5. Tạo mới Công thức
Chú ý: Tạo mới công thức là để định nghĩa thêm dịch vụ mà đơn giá của dịch vụ
được tính theo bậc thang. Ví dụ: dịch vụ tiền điện, tiền nước theo bậc thang.
- Vào Menu Danh mục \Công thức\Tạo mới Công thức:
-

-

Danh sách công thức:

6. Tạo mới Định mức
Chú ý: Sau khi tạo công thức xong, tiếp theo phải tạo định mức cho công thức.
- Vào Menu Danh mục \Định mức\Tạo mới định mức:

-

Danh sách định mức

7. Tạo mới Khách hàng
Chú ý: Khách hàng ở đây bao gồm: Khách thuê phòng, Chủ nhà có tòa nhà cho
thuê, cửa hàng cung cấp trang thiết bị, dịch vụ, công ty điện lực, công ty nước…
- Vào Menu Danh mục \Khách hàng\Tạo mới Khách hàng:

-

Danh sách khách hàng:

8. Tạo mới Hợp đồng
Chú ý: Sau khi định nghĩa đầy đủ các danh mục bên trên, tiếp theo tạo
Hợp đồng cho khách thuê phòng.
-

Vào Menu Hóa đơn, chứng từ\Hợp đồng\Tạo mới Hợp đồng

-

Danh sách Hợp đồng:

9. Tạo mới Hóa đơn tiền phòng
Chú ý: Có thể tạo hàng loạt hóa đơn tiền phòng cho tất cả các phòng, chỉ
Phòng nào mà Hợp đồng đang còn hiệu lực mới được tạo hóa đơn.
-

Vào Menu Hóa đơn, chứng từ\Hóa đơn tiền phòng\Tạo mới

-

Danh sách hóa đơn tiền phòng:

Chú ý: Sau khi tạo hóa đơn tiền phòng, thì hóa đơn có trạng thái chưa thanh
toán, khi khách hàng thanh toán thì bấm vào ‘Thanh toán’ để thu tiền Phòng.
-

Khi bấm vào ‘Thanh toán’ thì Phiếu thu sẽ xuất hiện như sau:

10. Tạo mới Hóa đơn tiền dịch vụ
Chú ý: Có thể tạo hàng loạt hóa đơn tiền dịch vụ cho tất cả các phòng, chỉ
Phòng nào mà Hợp đồng đang còn hiệu lực mới được tạo hóa đơn.
-

Vào Menu Hóa đơn, chứng từ\Hóa đơn dịch vụ\Tạo mới

Chú ý: Chỉ số đầu của tiền điện, tiền nước: Hệ thống tự động cập nhật dựa vào số liệu
của tháng trước đó. Cột ‘Chia số người’ trên hóa đơn là cột được tính khi muốn chia
‘thành tiền’ cho đầu người để ra số tiền phải thanh toán (Ví dụ như chia tiền điện bình
nóng lạnh chung của 2 phòng, hoặc tiền nước chung…).

-

Danh sách Hóa đơn dịch vụ:

Chú ý: Sau khi tạo hóa đơn tiền dịch vụ, thì hóa đơn có trạng thái là chưa thanh
toán, khi khách hàng thanh toán thì bấm vào ‘Thanh toán’ để thu tiền dịch vụ.
-

Khi bấm vào ‘Thanh toán’ thì Phiếu thu sẽ xuất hiện tương như sau:

11. Cập nhật chỉ số điện, nước
Trước khi cập nhật chỉ số điện nước phải tạo hóa đơn dịch vụ cho tháng cần
cập nhật tại mục 10 bên trên.
Tiếp theo vào Menu Hóa đơn, chứng từ/Cập nhật số điện nước

12. Tạo mới Phiếu thu
Chú ý:Các Phiếu thu tiền Phòng, tiền dịch vụ được tạo từ danh sách hóa
đơn tiền Phòng và Dịch vụ. Chỉ tạo mới Phiếu thu ở đây khi lý do thu khác
như: Nhận lại tiền cọc thuê Tòa nhà.
-

Vào Menu Hóa đơn, chứng từ\Phiếu thu\Tạo mới

-

Sổ Phiếu thu:

13. Tạo mới Phiếu chi
Chú ý: Tất cả các loại chi được tạo Phiếu chi ở đây. Nếu chi tiền thuê tòa nhà
thì đã đóng tiền cho tháng nào thì tạo phiếu chi tương ứng cho tháng đó.
- Vào Menu Hóa đơn, chứng từ\Phiếu chi\Tạo mới

-

Danh sách phiếu chi:

14. Báo cáo tài chính
- Vào Báo cáo\ Tài chính

15. Báo cáo doanh thu, lợi nhuận

- Vào Báo cáo\ Doanh thu, lợi nhuận

16. Thông báo
Sẽ báo cáo về danh sách đến hạn thu tiền phòng, quá hạn nộp tiền phòng,
quá hạn nộp tiền dịch vụ và Hợp đồng khách thuê sắp hết hạn.

17. Các chức năng Hệ thống
Cho phép quản lý, phân quyền người dùng và cài đặt các thông tin về hệ thống
-

Quản lý người dùng:

- Cài đặt thông tin chung
Đây là thông tin chung phục vụ đưa thông tin vào Hợp đồng khi xuất Hợp đồng ra file
Excel để ký với khách thuê cũng như quy định về ngày chốt thu tiền phòng, dịch vụ.

18. Khách thuê trả phòng
- Nếu khách trả phòng mà phải thanh toán tiền dịch vụ đã sử dụng:
Vào Menu "Hóa đơn chứng từ"/"Hóa đơn dịch vụ" tạo hóa đơn cho phòng
cần tất toán trả phòng (nếu chưa tạo), sau đó cập nhật chỉ số điện, nước đã dùng
đến thời điểm hiện tại.
Tiếp theo, tích vào ô "Tất toán, trả phòng", nếu phải trả cọc cho khách thì
tích tiếp vào ô "Trả cọc", ngay sau đó phần mềm sẽ tự động tính toán các khoản
tiền và tất toán tiền cọc cho khách.

- Nếu khách trả phòng mà không thanh toán tiền dịch vụ đã sử dụng:
Do không phải thanh toán tiền dịch vụ nên không phải tạo hóa đơn dịch vụ
như trường hợp bên trên, mà phải vào "Hợp đồng" trong Menu "Hóa đơn chứng
từ", tiếp đó sửa Hợp đồng của khách về trạng thái "hết hiệu lực", nếu phải trả
cọc cho khách thì tích vào ô "Trả cọc" trên Hợp đồng.
Sau khi thực hiện các bước trên, phần mềm sẽ tự điều chỉnh các phiếu thu,
chi trong hệ thống, mà chúng ta không phải thực hiện thêm công đoạn nào khác.

19. Xuất Excel
Tất cả các danh mục, đều có chức năng xuất ra File Exel.
- Xuất Hóa đơn tiền dịch vụ ra Excel, cho phép xuất hàng loạt hóa đơn dịch vụ ra Excel.

- Xuất Hóa đơn tiền dịch vụ ra file ảnh, cho phép xuất hàng loạt hóa đơn dịch vụ ra ảnh.

III.

THÔNG TIN CHUNG

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ SAMIS được pháp luật Việt Nam bảo hộ, cấm
mọi tổ chức hay cá nhân sử dụng mà chưa được sự đồng ý của nhóm tác giả, Công ty
TNHH công nghệ GREEN Việt Nam.
website: http://chdv.com.vn. Trải nghiệm phần mềm, đăng nhập tài khoản
demo/demo.

