
KHAI BÁO VÀ QUẢN LÝ NHẬP XUẤT TỒN 

THEO NHIỀU ĐƠN VỊ TÍNH  

Hướng dẫn này lấy ví dụ về kinh doanh gạch men: Mua vào theo thùng, bán ra theo m2, tồn kho 

theo viên. Các lĩnh vực khác có quản lý nhiều ĐVT thì áp dụng tương tự. 

 

1. Danh mục Đơn vị tính: 

Khai báo tất cả các đơn vị tính (có sử dụng để nhập liệu, tính toán và in phiếu, báo cáo) ở cột ĐVT:  

 ĐVT = Viên; để trống cột ĐVTQĐ; Hệ số = 1 

 ĐVT = Thùng + số viên trong 1 thùng; Quy về ĐVT chuẩn = Viên; Hệ số = số viên trong 1 thùng. 

Ví dụ:  

- ĐVT = Thùng4; Quy về ĐVT chuẩn = Viên; Hệ số = 4 

- ĐVT = Thùng6; Quy về ĐVT chuẩn = Viên; Hệ số = 6 

- … 

 ĐVT = M2; để trống cột ĐVTQĐ; Hệ số = 1 

 

 

2. Danh mục hàng hóa: 

 Nhập liệu các cột và hệ số quy đổi từ Viên (ĐVT) sang M2 (ĐVTQĐ2): 

- ĐVT = Viên (đơn vị tính chuẩn theo số lượng tồn kho). 

- ĐVTQĐ = Thùng + số viên trong 1 thùng (Thùng4, Thùng6…); 

- ĐVTQĐ2 = M2, Hệ số quy chuẩn = diện tích (m2) của 1 viên  (Hệ số quy chuẩn của viên 30x30 là 

0,09). 

 Những mặt hàng không cần sử dụng ĐVTQĐ, ĐVTQĐ2 thì để trống cột này, không cần nhập Hệ số 

quy chuẩn. 



 

3. Hồ sơ giá: 

Tạo nhiều mức giá: 

 Giá mua: 

+ Nhập hàng theo viên: ĐVT = Viên (đơn vị tính chuẩn theo số lượng tồn kho). 

- Đơn giá = Giá 1 viên. 

- Không đánh dấu ô Hệ số. 

- Không đánh dấu ô Giá theo ĐVT chuẩn. 

+ Nhập hàng theo thùng: ĐVT = Thùng + số viên trong 1 thùng (Thùng4, Thùng6…) 

- Nếu giá mua 1 thùng = Đơn giá mua 1 viên x số lượng viên trong 1 thùng: Đơn giá = Giá 1 viên, 

đánh dấu ô Giá theo đơn vị tính chuẩn, không đánh dấu ô Hệ số. 

- Nếu giá mua 1 thùng <> Đơn giá mua 1 viên x số lượng viên trong 1 thùng: Đơn giá = Giá 1 

thùng, không đánh dấu ô Giá theo đơn vị tính chuẩn, không đánh dấu ô Hệ số. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Giá bán: 

+ Xuất hàng theo viên, tính giá theo M2: ĐVT = Viên. 

- Đơn giá = Giá 1 m2. 

- Đánh dấu ô Hệ số. 

- Không đánh dấu ô Giá theo ĐVT chuẩn. 

+ Xuất hàng theo thùng, tính giá theo M2: ĐVT = Thùng + số viên trong 1 thùng (Thùng4, Thùng6…). 

- Đơn giá = Giá 1 m2. 

- Đánh dấu ô Hệ số. 

- Đánh dấu ô Giá theo ĐVT chuẩn. 

 

 

4. Phiếu nhập/xuất: 

 Nhập mua: 

+ Chọn Mức giá: Giá mua 

+ Nhập đơn vị tính: 

- Nhập theo thùng: ĐVTQĐ = Thùng + số viên trong 1 thùng (Thùng4, Thùng6…), Lượng quy đổi 

là số lượng thùng. Chương trình sẽ tính ra số lượng viên và đơn giá theo thùng (hoặc viên) tùy theo 

khai báo trong Hồ sơ giá. 

- Nhập theo viên: để trống cột ĐVTQĐ, cột ĐVT = viên, nhập số lượng viên vào ô Số lượng. 

Chương trình sẽ tính ra thành tiền = Số lượng viên x đơn giá theo viên. 



 

 

 

 

 



 Xuất bán: 

+ Chọn Mức giá: Giá bán 

+ Nhập đơn vị tính: 

- Xuất theo thùng: ĐVTQĐ = Thùng + số viên trong 1 thùng (Thùng4, Thùng6…), Lượng quy đổi 

là số lượng thùng. Chương trình sẽ tính ra số lượng viên. 

- Nhập theo viên: để trống cột ĐVTQĐ, cột ĐVT = viên, nhập số lượng viên vào ô Số lượng.  

+ Chương trình tính giá bán: 

- Đơn giá viên = Đơn giá  m2 (trong Hồ sơ giá) x Hệ số quy chuẩn (trong danh mục hàng hóa). 

- Thành tiền = Đơn giá viên x Số lượng viên. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 


