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PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO CHUYÊN NGHIỆP BS SILVER 

 

Phần mềm quản lý kho BS Silver là phần mềm quản lý hàng hóa, vật tư với 

nhiều kho và nhiều mặt hàng (có thể hàng triệu mặt hàng). Với mục tiêu kiểm soát sự biến 

động về số lượng và giá trị nhập, xuất của từng mặt hàng, từng kho, bộ phận, vụ việc, 

khách hàng, nhà cung cấp. Cơ chế phân quyền chi tiết cho từng nhóm, người truy cập, 

phần mềm đảm bảo sự an toàn khi chia sẻ dữ liệu dùng chung qua mạng. Phần mềm thực 

hiện theo chuẩn mực kế toán, ứng dụng nhiều phương pháp tính giá xuất kho phổ biến: 

Phương pháp bình quân liên hoàn, phương pháp FIFO (nhập trước, xuất trước), Phương 

pháp LIFO (Nhập sau, xuất trước) và phương pháp thực tế đích danh. Đặc biệt phần mềm 

chạy qua mạng LAN và Internet, đảm bảo quản trị dữ liệu theo hướng tập trung. Các báo 

cáo được viết dưới dạng bảng biểu và biểu đồ thuận tiện cho việc quản trị. Phần mềm 

được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý một hoặc nhiều kho tại một hoặc nhiều địa 

điểm/chi nhánh. Phần mềm có thể quản lý cho các đơn vị kinh doanh hoặc sản xuất có 

quy mô từ nhỏ đến lớn. 
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THÔNG TIN HỆ THỐNG 

- Phần mềm sử dụng font chữ Unicode 

- Hệ quản trị CSDL là MySQL Server 

- Kết nối qua mạng LAN và Internet. 

- Chạy trên các HĐH Windows 32, 64-bit : Windows XP, Vista, 7, 8, 

Server2003, 2008, 2012. 

- Các máy khách không cần cài đặt phần mềm. Phần mềm chạy độc lập. 

I. CÁC CHỨC NĂNG VÀ TÍNH NĂNG CỦA CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO BS 

SILVER 

- Phần mềm quản lý hàng hóa, vật tư với nhiều kho và nhiều mặt hàng (quản lý hàng triệu 

mặt hàng).  

- Hàng hóa trong kho được quản lý theo vị trị, nhóm hàng, nhà cung cấp, khách hàng, 

lượng tồn kho và tồn dự trữ. 

- Quản lý danh mục, phân nhóm hàng hóa, nhà cung cấp, khách hàng, bộ phận, nhân 

viên, vụ việc, thuế suất. 

- Quản lý nghiệp vụ nhập, xuất kho trong các trường hợp: 

+ Nhập kho –Mua 

 + Nhập kho nội bộ 

 + Xuất kho – Trả lại hàng mua 

 + Xuất kho – Bán 

 + Xuất kho nội bộ 

 + Nhập – Hàng xuất bị trả lại 

 + Điều chuyển kho 

         + Nhập kho tồn đầu 

         + Kiểm kê cuối kỳ

- Lập kế hoạch xuất vật tư cho các bộ phận, vụ việc, thông qua đó giúp người quản trị 

kiểm soát được việc thực hiện kế hoạch xuất vật tư cho các bộ phận và vụ việc ra sao. 

- Phần mềm ứng dụng nhiều phương pháp tính giá vốn: Phương pháp bình quân liên hoàn, 

FIFO (phương pháp nhập trước – xuất trước), LIFO (phương pháp nhập sau – xuất trước) 

và phương pháp thực tế đích danh.  

- Giá vốn hàng xuất được tập hợp các từ giá trị hàng mua về cùng các chi phí liên quan 

theo đúng nguyên tắc của kế toán như Giá mua, Phí vận chuyển, Thuế môi trường, Bảo 

hiểm, Thuế TTĐB, Thuế nhập khẩu. 

- Quản lý hàng hóa theo đa đơn vị tính 

- Quản lý hàng hóa theo Lô, Date (hạn sử dụng) 

- Quản lý theo vị trí của hàng hóa 

- Quản lý hàng hóa theo mã vạch 

- Các phiếu nhập, xuất, bán hàng tích hợp máy quét mã vạch giúp việc gọi hàng hoá vật 

tư nhanh và chính xác. 
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- Quản lý nhiều kho 

- Tích hợp với máy kiểm kê 

- Cho phép doanh nghiệp theo dõi lượng tồn ở bất kỳ thời điểm nào 
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- Tìm kiếm và trích lọc (Filter) nhanh chóng dựa trên công cụ tìm kiếm thông minh. 

- Báo cáo hàng hóa trong kho chi tiết theo từng vụ việc, từng bộ phận, khách hàng, nhà 

cung cấp. 

- Báo cáo được viết dưới dạng Biểu đồ và Bảng biểu thuận tiện cho việc quản trị. 

- Kết xuất File báo cáo dưới các định dạng World, Excel, PDF, XML, HTML... 

- Cho phép người dung lập kế hoạch xuất nguyên vật liệu cho các phòng ban, đơn vị. 

- Cho Phép người dùng nạp dữ liệu vào hệ thống phần mềm dưới dạng cơ sở dữ liệu 

Word, Excel… 

- Quản lý hàng tồn kho dự trữ, cảnh báo khi xuất âm và quá lượng tồn tối thiểu. 

- Phần mềm làm việc với nhiều cửa sổ, các cửa sổ được xếp theo dạng tab như trên các 

trình duyệt Web Firefox, Internet Explorer… 

- Ứng dụng nhiều loại ngoại tệ. 

- Việc chuyển kỳ nhanh chóng và chính xác 

- Chương trình sử dụng font chữ Unicode 

- Quản lý, phân quyền chi tiết cho người dùng trong hệ thống nhằm bảo mật thông tin. 

- Phần mềm cho phép sao lưu và phục hồi dữ liệu. 

- Kết nối qua mạng LAN và Internet. 

- Cơ sở dữ liệu MySQL Server. 

- Cho phép hàng trăm người cùng kết nối để làm việc chung. 

- Hoạt động ổn định, tra cứu thông tin nhanh, chính xác và không phát sinh lỗi 

II. LỢI ÍCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO 

- Phần mềm quản lý kho BS Silver giúp cho doanh nghiệp quản lý hàng hóa, vật tư chuyên 

nghiệp hơn, giảm chi phí và thời gian quản lý. 

- Quản lý hàng hóa chính xác, tránh thất thoát hàng hóa, vật tư. 

- Theo dõi quá trình nhập, xuất của một hay nhiều loại vật tư, hàng hóa từ kho này đến 

kho khác, từ nơi này sang nơi khác trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Phần mềm quản lý kho Silver tạo báo cáo nhanh và chính xác. 

 

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS 

Địa chỉ: Số nhà 32/106, ngõ 79, Đường Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại/Fax : 04.379.17200 Mobile : 0904.210.337 

Email: sales@bluesofts.net - Website: www.bluesofts.net 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO CHUYÊN NGHIỆP BS 

SILVER 
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Bluesofts tự hào cung cấp một giải pháp quản lý kho chuyên nghiệp và toàn diện 
cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, với đa dạng chủng loại vật tư, hàng hóa. Chúng tôi 
tự tin khẳng định chất lượng và uy tín hàng đầu tại Việt Nam với phần mềm quản lý kho 
chuyên nghiệp BS Silver. 

 


