
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ  BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP 



 TỔNG QUAN VỀ CHÚNG TÔI . 
 

      Xuất phát từ ý tưởng hình thành một sân chơi để thể hiện năng lực bản thân, một nhóm những kỹ sư phần mềm tài năng và tâm 
huyết đã sáng lập ra Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp Bình Minh (Bitecco). Thông qua Bitecco, chúng tôi mong muốn phát triển 
sự nghiệp bản thân, cũng như đóng góp hữu ích cho xã hội. 
     Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm và dịch vụ Bitecco đã đạt được những thành tựu hết 
sức ấn tượng cả về kinh doanh lẫn phát triển đội ngũ. Chúng tôi là một tập thể đoàn kết, được đào tạo tốt (100% có trình độ đại học và 
trên đại học) với hệ thống khách hàng trải rộng từ các cơ quan chính phủ cho đến doanh nghiệp. Những sản phẩm và dịch vụ ngày một 
hoàn thiện của chúng tôi đang là sự lựa chọn tin cậy của nhiều khách hàng. 
     Chúng tôi cung cấp Giải pháp tin cậy. Sự hoàn hảo của dịch vụ là ưu tiên hàng đầu; Chúng tôi luôn phát triển Phần mềm chuyên 
nghiệp và ứng dụng mọi công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất để hướng tới thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. 

 
ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 



Quản lý  

suất ăn 

Quản lý  

đồ uống 

Tích hợp phần 
mềm nhân sự 

Quản trị onweb 

Quản lý thông 
tin nhân sự 



Chức năng đăng ký trước  & kiểm soát (*) 

           Nhanh chóng & Chính xác 

Thay vì thủ tục kí tá phức tạp , 

chúng ta chỉ cần nhập ngón tay 

hoặc thẻ Giải pháp này đặc biệt 

được ưa thích bởi cộng đồng người 

lao động 

             Quản lý & kiểm soát               Bữa ăn chất lượng 

(*) Chức năng trên phần mềm hiển thị tối ưu nhất khi sử dụng màn hình cảm ứng  

Trong doanh nghiệp có chế độ kiểm soát chặt chẽ, chỉ những suất ăn nào đã được đăng ký dấu vân tay được phục vụ. Việc đăng ký 

được thực hiện trước mỗi bữa ăn, bằng thao tác đăng ký thủ công hoặc tự động bằng phần mềm 

Được ăn những món ăn đảm bảo 

vệ sinh và khẩu vị ưa thích sẽ giúp 

nhân viên có được bữa ăn ngon 

miệng, tăng sức khỏe và khả năng 

làm việc, cũng như tăng sự hài 

lòng của họ đối với môi trường làm 

việc 

Hệ thống quản lý từ xa giúp giảm 

bớt rất nhiều thời gian , cũng như 

sai lệch trong chi phí quản lý bếp 

ăn . Báo cáo nhanh chóng và chính 

xác đến từng chi tiết . Sẽ giúp các 

cán bộ QLNS giảm bớt khó khăn 

trong công tác quản lý tài chính . 



Trước khi phát cơm  Trong khi phát cơm   Sau khi phát cơm  

Thông tin báo cơm được đăng kí từ 
các bộ phận báo về (số lượng khẩu 
phần ăn, các suất ăn theo yêu cầu, 
các suất cơm phát sinh, các suất cơm 
khách) trên màn hinh thông báo 
 

Màn hinh Hiển thị thông tin thống kê 
các suất ăn đã phát, đối chiếu với 
tống số suất được đăng ký 
Giúp nhà bếp theo dõi để chủ động 
chuẩn bị 

Tổng kết số suất ăn theo từng, thời 
gian, có thông tin giá tiền .Báo cáo số 
liệu của quá trình đăng ký cơm, bổ 
sung, điều chỉnh  

 
 

Dễ đăng ký - dễ tiếp nhận - 
dễ chuẩn bị  

 
 

Dễ theo dõi - dự báo chính 
xác & vừa vặn  

 
 

Dễ tổng kết - số liệu minh 
bạch, rõ ràng tuyệt đối 

Giúp nhà ăn vận hành hiệu quả - gia tăng lợi nhuận  



Màn hình hiển thị thông tin 

Login Admin bằng vân tay 

            Màn hình cảm ứng Quản lí thông tin Báo cáo 

Màn hình hiển thị chi tiết thông  
tin suất ăn đã phát , số tiền mỗi 
suất ăn . Mức độ hài lòng của 
cán bộ CNV đối với đồ ăn , nhà 
bếp , thái độ phục vụ , vệ sinh … 
 

Quản lý thông tin , thông tin vân 
tay ( thẻ ) của nhân sự ngay tại 
máy chạm đăng kí tại bếp ăn , 
nhanh chóng , dễ dàng để bắt đầu 
bữa ăn . 
 

Thống kê tổng số suất ăn theo 
từng ca ăn .Thống kê tổng số suất 
ăn theo từng phòng ban 
Báo cáo chi tiết suất ăn trong ngày 
cho từng nhân viên. 



Quản lý hồ sơ nhân viên 

❖ Danh mục thông tin nhân sự  

❖ Nhập nhân viên mới trực tiếp 

hoặc import 

❖ Nhập mã nhân viên chấm 

công trực tiếp hoặc import 

❖ Cắt nhân viên nghỉ việc trực 

tiếp hoặc import 

Màn hình kiểm tra  
( trong trường hợp không dùng máy in phiếu ăn )  



PHÂN HỆ BÁO CÁO 

Báo cáo chi tiết ngày 

Báo cáo chi tiết tháng 

Hiển thị chi tiết theo ngày tương tự báo cao tổng 
hợp tháng nhưng có bao gồm giá tiền và hiển thị 
tổng số tiền. 

Báo cáo chi tiết suất ăn trong ngày cho từng 
nhân viên. 
Hiển thị số lượt ăn của từng nhân viên được chọn 
theo ngày , mỗi nhân viên đã ăn các phần ăn nào 
trong ngày  
Mỗi nhân viên tương ứng với 1 dòng dữ liệu. 



Báo cáo tổng hợp đồ uống 

Báo cáo danh sách bổ sung 



Chức năng đăng ký trước & điều chỉnh 
 
Đăng ký cơm cho nhân viên & điều chỉnh bằng cách nhập liệu trực tiếp trên phần mềm hoặc import file xls .Cơ chế đăng ký 
không ăn ( mặc định tất cả nhân viên đều được đăng ký, trừ trường hợp đăng ký không ăn ) 

Báo cáo thống kê quá trình đăng ký 
 
* Thống kê các trường hợp ăn nhưng không đăng ký từ trước 
* Thống kê những trường hợp có đăng kí nhưng không ăn 
* Thống kê những trường hợp nhân viên đăng ký không ăn để bù 
lại tiền cho nhân viên 

Đăng ký suất ăn đặc biệt 
 
Trong thực tế, có những trường hợp bất ngờ không thể báo 
trước, vd như khi có sự cố máy móc, thiết bị ... hoặc những 
trường hợp nhân viên không quét được vì lý do nào đó. Khi 
đó, các nhân viên vẫn được lấy suất ăn, nếu có người có 
thẩm quyền xử lý 
Phần mềm cho phép nhập bổ sung danh sách người ăn phát 
sinh đột xuất ngoài kế hoạch , hoặc những người bị lỗi quét 


