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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay các quán cà phê bình thường và nhỏ thường có xu
hướng quản lý theo các cách thủ công. Đặc biệt là trong công tác kế
toán và quản lý hàng hóa, đồ uống. Bởi vì với công tác thủ công
trước đó mà các quán cà phê thực hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế như
sau:
- Tra cứu thông tin về hàng hoá, các đại lý cung cấp hàng và
khách hàng mất nhiều thời gian và nhiều khi không chính xác.
- Lưu trữ thông tin về nhập xuất hàng hoá, về thu chi cần
nhiều loại giấy tờ nên cồng kềnh và không đạt hiệu quả.
- Cập nhật các thông tin hằng ngày tốn nhiều thời gian và khó
khăn trong việc thực hiện báo cáo thống kê, nhất là khi có sự việc đột
xuất.
Trước tình hình đó vấn đề đặt ra là xây dựng một hệ thống
thông tin mới hoàn thiện hơn đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau:
- Giảm khối lượng ghi chép nhằm lưu trữ thông tin.
- Cập nhật dữ liệu nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
- Thống kê được số lượng hàng hoá nhập xuất, thu chi và tình
hình doanh thu của cửa hàng.
- Tự động in các hoá đơn cần thiết như: phiếu yêu cầu nhập
hàng, hoá đơn nhập hàng, phiếu thu, phiếu chi.
- Có khả năng lưu trữ thông tin lâu dài, đảm bảo truy vấn
nhanh khi cần thiết.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Website hỗ trợ trong việc quản lý các nghiệp vụ như tính
tiền, in hóa đơn, thống kê, quản lý nhân viên, lương… Website quản
lý quán cà phê giúp người sử dụng tiết kiệm được thời gian, thao tác
đơn giản, dễ dàng sử dụng và quản lý.
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- Xây dựng một website mới phù hợp, dễ hiểu, dễ sử dụng cho
người dùng. Hiểu được hệ thống quản lý bán hàng, cần quản lý
những mảng nào để xây dựng website phù hợp với nhu cầu thực tiễn.
- Giúp quản lý hệ thống của quán trở nên tối ưu hơn, công tác
quản lý dễ dàng và tiện lợi hơn.
- Giúp bản thân có khả năng sáng tạo, tư duy thông qua thiết
kế giao diện tương tác với người dùng, vận dụng những kiến thức
bản thân vào thực tiễn.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu: Website quản lý quán cà phê.
 Phạm vi nghiên cứu:
- Phần mềm được sử dụng với phạm vi là một quán cà phê.
- Hệ thống được đáp ứng cho người quản lý, nhân viên thu
ngân
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu tài liệu
- Tham khảo, nghiên cứu thêm các tài liệu trên trang web,
trang báo, tìm hiểu tình hình thực trạng của đề tài.
- Tìm các đồ án khóa luận tốt nghiệp của các anh chị khóa
trước hoặc tìm hiểu qua sách báo liên quan đến đề tài nghiên cứu.
 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp quan sát: quan sát việc quản lý của một số
quán cà phê.
- Phương pháp phỏng vấn: Lấy thông tin thực tế từ chủ quán,
nhân viên, khách hàng…
 Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
- Thu thập thông tin từ việc phỏng vấn.
- Thống kê, tổng kết số liệu.
- Phân tích, đưa ra kết quả và thực hiện.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
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Website quản lý quán cà phê giúp cho việc tin học hóa trong
cửa hàng cũng như việc nhập xuất hàng hóa được tốt hơn, chính xác
và khoa học hơn, làm tăng năng suất công việc. Trên cơ sở giúp chủ
quán quản lý các hoạt động của cửa hàng một cách tuần tự hóa, tránh
thiếu sót, những hạn chế mà cách quản lý thủ công gây ra.
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CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ
1.1.1. Giới thiệu về quán cà phê
Milano Cafe nằm ở số 26, Ngũ Hành Sơn là cửa hàng cà phê
đá xay, quán có rất nhiều đồ uống ngon và hấp dẫn. Quán rộng rãi
thoáng mát thích hợp cho các buổi hẹn hò, trò chuyện, thư giãn….
1.1.2. Quy trình quản lý

Hình 1.1. Quy trình quản lý quán cà phê
1.1.3. Biểu mẫu hóa đơn

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Hình 1.2. Biểu mẫu hóa đơn
CÁC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG
Ngôn ngữ lập trình PHP
Ngôn ngữ CSS
Cơ sở dữ liệu MYSQL
4

CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN
Website quản lý quán cà phê được tạo ra nhằm hy vọng đem
đến sự thuận tiện cho nhân viên cũng như giúp cho các chủ quán có
thể xem xét một cách tổng quát tình hình kinh doanh của quán mình.
Website còn mang lại lợi ích kinh tế khi nó là giải pháp giúp việc
quản lý trở nên đơn giản và thân thiện hơn.
2.2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
2.2.1. Yêu cầu chức năng
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng
2.3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.3.1. Lƣợc đồ usecase

Hình 2.1. Lược đồ use case Admin

Hình 2.2. Lược đồ use case Nhân Viên
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2.3.2. Biểu đồ lớp

Hình 2.3. Biểu đồ lớp
2.3.3. Biểu đồ hoạt động
Biểu đồ hoạt động đăng nhập

Hình 2.4. Biểu đồ hoạt động đăng nhập
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Biểu đồ hoạt động đăng xuất

Hình 2.5. Biểu đồ hoạt động đăng xuất
Biểu đồ hoạt động quản lý menu đồ uống

Hình 2.6. Biểu đồ hoạt động quản lý menu đồ uống
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Biểu đồ hoạt động quản lý doanh thu

Hình 2.7. Biểu đồ hoạt động quản lý doanh thu
Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn

Hình 2.8. Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn
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Biểu đồ hoạt động quản lý nhân viên

Hình 2.9. Biểu đồ hoạt động quản lý nhân viên
2.3.4. Mô tả chi tiết bảng dữ liệu
2.4. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Hình 2.10. Cơ sở dữ liệu quan hệ
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CHƢƠNG 3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG
3.1. PHÂN HỆ ADMIN, NHÂN VIÊN
3.1.1. Giao diện đăng nhập
Admin, nhân viên nhập tên tài khoản và mật khẩu để truy cập
vào phần mềm

Hình 3.1. Giao diện đăng nhập
3.1.2. Giao diện quản lý bàn

Hình 3.2. Giao diện quản lý bàn
3.1.3. Giao diện đặt bàn trƣớc

Hình 3.3. Giao diện đặt bàn trước
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3.1.4. Giao diện bàn đã đặt trƣớc

Hình 3.4. Giao diện bàn đã đặt trước
3.1.5. Giao diện thông tin bàn đã đặt trƣớc

Hình 3.5. Giao diện thông tin bàn đã đặt trước
3.1.6. Giao diện bàn đang có khách ngồi

Hình 3.6. Giao diện bàn đang có khách ngồi
3.1.7. Giao diện đặt hàng

Hình 3.7. Giao diện đặt hàng
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3.1.8. Giao diện tính tiền xuất hóa đơn

Hình 3.8. Giao diện tính tiền xuất hóa đơn
3.1.9. Giao diện thêm, sửa, xóa bàn

Hình 3.9. Giao diện thêm, sửa, xóa bàn
3.1.10. Giao diện thêm bàn mới

Hình 3.10. Giao diện thêm bàn mới
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3.1.11. Giao diện menu đồ uống

Hình 3.11. Giao diện menu đồ uống
3.1.12. Giao diện thêm đồ uống

Hình 3.12. Giao diện thêm đồ uống
3.1.13. Giao diện sửa menu đồ uống

Hình 3.13. Giao diện sửa menu đồ uống
3.1.14. Giao diện xóa menu đồ uống

Hình 3.14. Giao diện xóa menu đồ uống
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3.2. PHÂN HỆ ADMIN
3.2.1. Giao diện quản lý doanh thu

Hình 3.15. Giao diện quản lý doanh thu
3.2.2. Giao diện quản lý hóa đơn

Hình 3.16. Giao diện quản lý hóa đơn
3.2.3. Giao diện chi tiết hóa đơn

Hình 3.17. Giao diện chi tiết hóa đơn
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3.2.4. Giao diện thêm nhân viên

Hình 3.18. Giao diện thêm nhân viên
3.2.5. Giao diện xóa nhân viên

Hình 3.19. Giao diện xóa nhân viên
3.2.6. Giao diện quản lý nhân viên

Hình 3.20. Giao diện quản lý nhân viên
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KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN
 Kết quả đạt đƣợc
Tuy thời gian thực hiện đồ án có hạn chế, nhưng nhìn chung
đã xây dựng được website quản lý quán cà phê, thực hiện tốt các
chức năng sau:
- Các chức năng dành cho admin, nhân viên: Quản lý bàn,
quản lý menu đồ uống.
- Các chức năng dành cho admin: Quản lý doanh thu, quản lý
hóa đơn, quản lý nhân viên.
 Các hạn chế
Vẫn còn tồn tại một số lỗi như: Các ràng buộc cơ sở dữ liệu
chưa hiệu quả.
 Hƣớng phát triển
- Kiểm tra các ràng buộc chặt chẽ hơn.
- Thiết kế giao diện đẹp và tiện lợi hơn.
- Tăng cường tính bảo mật website.
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