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Giới thiệu chung 

Ngày nay, việc ứng dụng phần mềm và thiết bị kiểm kê trên nền tảng sử dụng công nghệ 

mã vạch (Barcode, QRCode) đã trở nên ngày càng phổ biến, mang lại hiệu quả cải tiến 

thật sự to lớn trong nhiều lĩnh vực nghiệp vụ quản lý của cơ quan, doanh nghiệp: quản lý 

kho vận, quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, quản lý giao nhận hàng hóa, quản lý hồ sơ 

lưu trữ, quản lý sự kiện, quản lý bảo hành bảo trì, quản lý nhân sự, tài sản...  

Để tạo ra các giải pháp kiểm kê linh hoạt phù hợp cho từng lĩnh vực nghiệp vụ, cũng như 

tích hợp tốt với các phần mềm quản trị khác nhau, công ty Delfi đã xây dựng và phát triển 

Phần mềm kiểm kê mã vạch (Barcode, QRCode) - DelfiCOM với 03 phiên bản chính, 

có thể được lập trình điều chỉnh thay đổi nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách 

hàng. 

KHÁCH HÀNG CHÍNH 

❖ Siêu thị mini, siêu thị lớn 

❖ Shop bán hàng, chuỗi cửa hàng 

❖ Nhà phân phối có kho hàng 

❖ Đơn vị sản xuất 

❖ Đơn vị chuyển phát hàng hóa Logistic 

❖ Đơn vị có tổ chức quản lý kho bãi hàng hóa 

❖ Bệnh viện 

❖ Đơn vị nhà nước có kho lưu trữ hồ sơ 

❖ Nhà sách 

❖ Thư viện 

❖ Các đơn vị cung cấp phần mềm quản trị 

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT 

❖ Phù hợp cho mọi nhu cầu kiểm kê mã vạch (Barcode, QRCode) 

❖ Giảm 30% - 40% thời gian kiểm kê so với kiểm kê không theo mã vạch 

❖ Giảm thiểu tối đa tình trạng thất thoát hàng hóa, sai lệch trong kiểm kê 

❖ Giải pháp kiểm kê linh hoạt từ đơn giản đến phức tạp 

❖ Có khả năng tương thích dữ liệu với mọi phần mềm quản trị 

❖ Kết nối thiết bị in tem mã vạch trực tiếp để dán kiện hàng 

❖ Đồng bộ dữ liệu kiểm kê RealTime từ thiết bị kiểm kê về máy tính qua Wifi 
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MÔ HÌNH ỨNG DỤNG 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

 Phần mềm được cài đặt trên thiết bị: PDA và PC 

 Hệ điều hành trên PDA: Windows CE, WinDows Mobile, Android, iOS 

 Định dạng dữ liệu nhập, xuất: txt, excel 

 Các dòng thiết bị PDA đã cấu hình tích hợp DelfiCOM:  

 Cơ sở dữ liệu có thể tích hợp: SQL Server, Oracle, My SQL 
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CÁC GÓI PHIÊN BẢN PHẦN MỀM DELFICOM 

1. DelfiCOM – Basic Stock Counting 

 

Nhu cầu đặc trưng: Kiểm tồn cơ bản 

✓ Giá trị hàng lớn, cần kiểm kho để hạn chế tối đa thất thoát hàng hóa  

✓ Cần kiểm kê hàng nhiều, nhanh, linh động sử dụng thiết bị kiểm kê không dây, lưu 

được dữ liệu kiểm kê 

✓ Kiểm kê đơn giản theo mã barcode, số lượng  

Tính năng chính 

- Cho phép kiểm kê hàng hóa với thông tin cơ bản gồm: mã barcode, số lượng 

- Trả dữ liệu kiểm kê từ thiết bị PDA về PC dưới dạng file Excel 

Mô tả chức năng kiểm kê: 

- "Quét mã vạch sản phẩm" và cập nhật "Số lượng" khi kiểm kê. 

❖ Trên màn hình máy quét, số lượng luôn là 1 và người dùng có thể thay đổi.  

❖ Tự động cộng dồn số lượng nếu quét nhiều lần cho cùng một mã. 

Dữ liệu đầu vào cho thiết bị kiểm kê 

- Không có 

Dữ liệu xuất ra trên PC 

- Dữ liệu xuất ra sau kiểm kê là file Excel gồm 2 cột:  

❖ Mã Hàng (đã quét mã vạch) 

❖ Số Lượng (đã cập nhật) 

Khả năng mở rộng 

- Có thể nâng cấp tính năng, chức năng phù hợp với yêu cầu kiểm kê của khách hàng 
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2. DelfiCOM – Advanced Stock Counting 

Nhu cầu đặc trưng: Kiểm tồn nâng cao 

✓ Giá trị hàng lớn, cần kiểm kho để hạn chế tối đa thất thoát hàng hóa 

✓ Cần kiểm kê hàng nhiều, nhanh, linh động sử dụng thiết bị kiểm kê không dây, lưu 

được dữ liệu kiểm kê 

✓ Cần đối chiếu số lượng kiểm thực tế so với số lượng sổ sách trên thiết bị khi kiểm kê 

✓ Cần xác định nhân viên thực hiện kiểm kê 

✓ Cần hiển thị đầy đủ mã hàng, tên hàng trên màn hình thiết bị khi kiểm 

Tính năng chính 

- Cho phép tạo dữ liệu đầu vào trên thiết bị kiểm kê: số liệu hàng tồn sổ sách 

- Cho phép kiểm tra tên hàng hóa tương ứng mã vạch khi quét mã 

- Cho phép đối chiếu số liệu trên thiết bị kiểm kê ngay khi kiểm kê hàng tồn thực tế. 

- Trả dữ liệu kiểm kê từ thiết bị PDA về PC dưới dạng file Excel 

Mô tả chức năng kiểm kê: 

- Nhập mã nhân viên trước khi kiểm 

- "Quét mã vạch sản phẩm" và cập nhật "Số lượng" khi kiểm kê. 

❖ Trên màn hình máy quét, số lượng luôn là 1 và người dùng có thể thay đổi.  

❖ Tự động cộng dồn số lượng nếu quét nhiều lần cho cùng một mã. 

❖ Báo khi số lượng kiểm tồn thực tế vượt quá số lượng tồn kho trong sổ sách 

❖ Cho phép cập nhật các mã sản phẩm không có trong Danh mục sổ sách và ghi chú. 

Dữ liệu đầu vào cho thiết bị kiểm kê 

- Bảng tồn kho sổ sách (File Excel) cập nhật vào ứng dụng Delficom gồm các thông tin mặc 

định sau: "Mã hàng, tên hàng, Đơn vị tính, Giá, Số lượng" 

Dữ liệu xuất ra trên PC 

- Dữ liệu xuất ra sau kiểm kê là file Excel gồm 2 cột:  

❖ File tổng hợp kiểm kê 

• Các cột đã nhập từ File dữ liệu đầu vào: Mã hàng, tên hàng, Đơn vị tính, Giá, Số 

lượng sổ sách.  

• Số lượng thực tế kiểm kê 

• Chênh lệch kiểm kê. 
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❖ File chi tiết kiểm kê theo nhân viên 

• Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính 

• Ngày, giờ kiểm kê. 

• Mã nhân viên 

Khả năng mở rộng 

-  Có thể nâng cấp tính năng, chức năng phù hợp với chức năng nghiệp vụ Nhập kho, Xuất 

kho, Kiểm tồn của khách hàng. 
 

 

 

3. DelfiCOM – Pro 

Nhu cầu đặc trưng: Kiểm kê theo chứng từ xuất, nhập; Cập nhật vị trí kiện hàng; Kiểm tồn 

✓ Giá trị hàng lớn, cần kiểm kho để hạn chế tối đa thất thoát hàng hóa 

✓ Cần kiểm kê hàng nhiều, nhanh, linh động sử dụng thiết bị kiểm kê không dây, lưu được dữ 

liệu kiểm kê  

✓ Cần kiểm kê theo mã chứng từ nhập kho, xuất kho 

✓ Cần quản lý việc điều chuyển vị trí kiện hàng trong kho 

✓ Cần xác định nhân viên thực hiện kiểm kê 

✓ Cần hiển thị đầy đủ mã hàng, tên hàng, số lượng cần nhập hay xuất, số lượng thực quét, trên 

màn hình thiết bị khi kiểm nhập, kiểm xuất 

✓ Cần kiểm tra số lượng kiểm thực tế so với số lượng từ sổ sách 

Tính năng chính 

- Cho phép tạo dữ liệu đầu vào trên thiết bị kiểm kê: danh mục hàng hóa của chứng từ nhập kho và 

xuất kho, số liệu hàng tồn theo sổ sách, danh sách nhân viên kiểm kê 

- Cho phép kiểm kê theo các chứng từ Nhập kho, Xuất kho  

- Cho phép phân biệt trạng thái hàng hoá xuất kho theo màu sắc 

- Thông báo khi: quét mã hàng nhưng kiểm tra không có trong danh mục hàng hóa của chứng từ, 

quét số lượng hàng đã đủ so với số lượng cần theo số liệu đầu vào của chứng từ. 

- Cho phép kiểm tra tên hàng hóa tương ứng mã vạch khi quét mã 

- Cho phép cập nhật vị trí của kiện hàng hóa từ vị trí cũ sang vị trí mới 

- Cho phép so sánh đối chiếu số liệu sổ sách ngay khi kiểm kê hàng tồn thực tế. 

- Trả dữ liệu kiểm kê từ thiết bị PDA về PC dưới dạng file Excel 
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Mô tả chức năng kiểm kê 

- Người dùng nhập mã nhân viên trước khi thực hiện các chức năng. 

- Nhập kho: 

       + Chọn hoặc nhập mã phiếu nhập 

       + Quét mã sản phẩm, chương trình kiểm mã sản phẩm có trong phiếu nhập không? 

            . Nếu không: Chương trình báo "Khong tim thay ma vua quet". 

            . Nếu có: Chương trình hiển thị Tên, Đơn vị tính, số lượng cần nhập, số lượng thực tế đã nhập 

       + Chương trình sẽ báo nếu người dùng quét đủ số lượng nhập. 

- Xuất kho: 

       + Chọn hoặc nhập mã phiếu xuất 

       + Quét mã sản phẩm, chương trình kiểm mã sản phẩm có trong phiếu xuất không? 

            . Nếu không: Chương trình báo "Khong tim thay ma vua quet trong phieu xuat". 

            . Nếu có: Chương trình hiển thị Tên, Đơn vị tính, số lượng cần xuất, số lượng thực tế xuất 

       + Chương trình sẽ báo nếu người dùng quét đủ số lượng xuất. 

       + Hiển thị danh sách sản phẩm đã xuất theo màu: 

            . Chưa xuất: Màu đỏ 

            . Đang xuất: Màu vàng 

            . Đã đủ số lượng xuất: Màu xanh lá 

 - Kiểm tồn: 

       + Quét mã sản phẩm, chương trình kiểm tra mã sản phẩm có trong dữ liệu tồn kho không? 

            . Nếu không: Chương trình báo "Khong tim thay ma vua quet". 

            . Nếu có: Chương trình hiển thị Tên, Đơn vị tính, số lượng sổ sách, số lượng thực tế 

 - Chuyển vị trí 

      + Người dùng quét mã vị trí cần chuyển đi 

      + Sau đó quét tất cả các mã sản phẩm cần di chuyển 

      + Quét mã vị trí cần chuyển đến. 

Dữ liệu đầu vào cho thiết bị kiểm kê 

- File excel Nhập kho import vào thiết bị gồm các thông tin: Mã phiếu nhập, Mã hàng, tên hàng, Đơn vị 

tính,  Số lượng nhập 

- File excel Xuất kho import vào thiết bị gồm các thông tin: Mã phiếu xuất, Mã hàng, tên hàng, Đơn vị 

tính,  Số lượng xuất. 
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- File excel kiểm kê import vào thiết bị gồm các thông tin: Mã hàng, tên hàng, Đơn vị tính,  Số lượng 

tồn kho sổ sách. 

Dữ liệu xuất ra trên PC 

- File excel Nhập kho Export gồm các thông tin (Mỗi phiếu nhập kho 1 file): Mã hàng, tên hàng, Đơn vị 

tính,  Số lượng nhập dự kiến, số lượng thực tế nhập, Chênh lệch 

- File excel Xuất kho Export gồm các thông tin (Mỗi phiếu Xuất kho 1 file): Mã hàng, tên hàng, Đơn vị 

tính,  Số lượng xuất dự kiến, số lượng thực tế Xuất,  Chênh lệch 

- File excel Tồn kho Export gồm các thông tin : Mã hàng, tên hàng, Đơn vị tính,  Số lượng tồn kho sổ 

sách, số lượng tồn kho thực tế,  Chênh lệch 

- File excel chuyển kho Export gồm các thông tin : Mã vị trí chuyển đi, Mã vị trí chuyển đến, Mã hàng, 

số lượng 

Khả năng mở rộng 

  -  Có thể nâng cấp tính năng, chức năng phù hợp với từng nghiệp vụ Nhập kho, Xuất kho, Kiểm tồn 

tương thích phần mềm quản trị đang được sử dụng của khách hàng. 
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Khách hàng tiêu biểu của DelfiCOM 

Lĩnh vực hoạt động Khách hàng tiêu biểu 

Kho, tổng kho : Toshiba VN, VinMart, Dell VietNam,… 

Logictic : Logitem, Morrison, … 

Sản xuất :  

(Đồ gỗ, dệt may, Tole, giày, pin, bê tông, 
nhôm thép, tấm năng lượng mặt trời,…) 

TigerVN, Tôn Hoa Sen, Bitis, Mianlan, Esquel, 
Teakwang VINA, HeaderPlant, GSBattery, SONION, 
SamHo, … 

Phân phối, chuỗi cửa hàng : 
(Đồ gỗ, mỹ phẩm, đồ chơi, đá quý, …) 

Dolly, Dan Jewelry, Shisedo, Gilimex, Vicretail, 
CJFoods, FICO, GSVN, Nhà Xinh, Wipro Unza, … 

Siêu thị mini : TH Mart, Pmart, … 

Bất động sản : VinHomes 

Cho vay tiêu dùng : FECredit, HomeCredit,… 

Đa ngành : BOSCH 

 

Thông tin liên hệ 

Công ty TNHH Delfi Việt Nam 

 

Trụ Sở Chính tại Tp. Hồ Chí Minh 

A4 - E23 Trường Sơn, P2, Q.Tân Bình, Tp.HCM 

Tell: 028.399 19084 

Hotline: 0948 490 070 

Fax: 028. 399 19085 

 

 

 

Văn Phòng Hà Nội 

Phòng 404, số 106 Tôn Đức Thắng, Q. Đống Đa, 

Hà Nội 

Tell: 0948 490 070 

 

 

 

Văn Phòng Đà Nẵng 

Đường BBT, P.Mỹ Khê, TP. Đà Nẵng 

Tell: 0948 490 070 

 

 

 


