
Top 10+ phần mềm quản lý quán nhậu được đánh giá cao 

Bạn đang kiếm tìm những phần mềm quản lý giúp bạn điều hành, tính tiền quán ăn quán nhậu trên máy 
tính 1 phương pháp chính xác, hiệu quả nhất. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp cho Anh chị TOP 10 phần 
mềm quản lý quán nhậu miễn phí, tốt nhất hiện giờ. 

 

Phần mềm quản lý quán nhậu 

1. Phần mềm quản lý quán nhậu, lẩu nướng CUKCUK.VN 

CUKCUK.VN là phần mềm quản lý chuyên biệt dành cho quán nhậu, lẩu nướng, có thể đáp ứng số 
đông các tính năng nghiệp vụ điều hành và bán hàng, giúp chủ nhà hàng tiết kiệm chi phí cũng như nâng 
cao năng suất công tác, chuyên nghiệp trong cách chuyên dụng cho quý khách. 

Một số tính năng nổi trội của phần mềm: 

• Ghi nhận lịch hứa hẹn, đặt cọc, đặt tiền, đặt món của người dùng. 

• Cập nhật trình cáo tình hình buôn bán. 

• Quản lý từ xa mang hơn 40 biểu đồ, Con số doanh thu, giá tiền. 

• Mẫu bỏ tình trạng ăn gian với tính năng phân quyền và Thống kê lịch sử hoạt động của quán. 

• Kết liên trả tiền với các cái thẻ ATM, thẻ ghi nợ,... 

• Tiêu dùng thấp ngay cả lúc mất kết nối Internet. 

• Trực tiếp gửi tin nhắn SMS marketing trông nom các bạn. 

https://www.pos365.vn/phan-mem-quan-ly-quan-nhau-6677.html
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2. DanTriSoft - phần mềm quản lý quán nhậu, nhà hàng 
miễn phí thấp nhất 

 

Phần mềm Dân trí soft 

Dân Trí Soft được thành lập năm 2015, là doanh nghiệp làm cho phần mềm các lĩnh vực bán sỉ - bán sỉ, 
cafe, trà sữa, quán ăn, nhà hàng, karaoke, bida, order bằng điện thoại và bán máy in bill, máy đọc mã 
vạch... Nhằm giúp doanh chủ điều hành chặt chẽ hơn, tiết kiệm hơn và thành công hơn. Tinh gọn dễ sử 
dụng - điều hành từ xa - mang vĩnh viễn là 3 lý do chọn sử dụng của hơn 125.000+ doanh chủ. Phần 
mềm quản lý quán nhậu, quán ăn, nhà hàng miễn phí dành tặng quán ăn nhỏ, quán nhậu nhỏ, nhà hàng 
nhỏ, hãy lấy sử dụng. 

3. PosApp - Phần mềm quản lý quán nhậu, bar 

PosApp là phần mềm điều hành quán nhậu tương trợ khách hàng bán hàng, phục vụ nhanh 
chóng và tương trợ in tách bếp, tạo gói combo và kiểm soát cửa hàng chặt chẽ. với những ưu điểm đặc 
sắc PosApp là phần mềm mang thể giúp bạn quản lý phải chăng có phổ thông mô phỏng kinh 
doanh từ những quán nhậu bình dân tới những quán nhậu sân vườn hay những beer club,... 



 

Phần mềm Posapp 

Một số tính năng vượt bậc của phần mềm: 

• Đồng bộ hóa dữ liệu trên rộng rãi thiết bị như: điện thoại, máy tính bảng, laptop, máy POS cầm 
tay,... 

• Thuận tiện kiểm soát nhập, xuất nguyên vật liệu, hàng hóa của quán. 

• Có thế hoạt động ngoại tuyến ngay cả khi mất điện hay không có kết nối internet. 

• Quản lý Thống kê ca của nhân viên, Con số hàng bán, Con số kho của từng chi nhánh của 
chuỗi shop trên 1 trương mục điều hành độc nhất. 

• Hỗ trợ mọi hoạt động bán hàng, nhận đơn, chuyển hóa đơn từ nơi pha chế, quản lý xuất nhập 
kho, thu chi theo kì, thông tin người mua,... 

• Cập nhật tình hình buôn bán, giá tiền lãi lỗ, tiền thu theo ca của quán từ xa ngay trên điện thoại, 
máy tính theo thời kì thực. 

• Điều hành tiền thu theo ca, viên chức. 

• Phần quyền quản lý nhân viên. 

• Quản lý chi tiết hóa đơn kể cả hóa đơn bị hủy. 

4. Kiotviet - phần mềm quản lý quán nhậu miễn phí trọn 
đời 

Kiotviet là phần mềm của công ty CITIGO, sở hữu thể nhắc Kiotviet là phần mềm bán hàng phổ 
thông nhất tại Việt Nam ở thời khắc bây giờ, được ưa thích tiêu dùng và theo ban bố của Kiotviet 
thì với hơn 150.000+ shop trên khắp đất nước đã dùng. 
 



KiotViet là nhãn hiệu rất quen thuộc khi đề cập đến phần mềm quản lý bán hàng. Phần mềm điều 
hành nhà hàng nằm trong hệ sinh thái sản phẩm phổ thông chuyên dụng cho nhiều ngành nghề, ngành 
nghề kinh doanh khác nhau của KiotViet. có giao diện thân thiện, đơn thuần, phần mềm điều hành quán 
nhậu KiotViet giúp bạn thao tác chóng vánh và dễ dàng. Phần mềm điều hành quán nhậu miễn phí 
Kiotviet cung ứng nhiều tính năng vượt bậc như: 
 
- Order món ngay trên máy tính bảng, tiết kiệm thời kì cho nhân viên phục vụ. 
- Màn hình real-time hỗ trợ khu vực bếp điều phối chế biến hợp lý, nâng cao tốc độ phục vụ món. 
- Tạo hóa đơn mau chóng, thực hiện nhanh những thao tác như ghép bàn, chuyển bàn, tách hóa 
đơn, từ đó thanh toán mau lẹ hơn, giảm thiểu sơ sót, nhầm lẫn. 
- Theo dõi mọi hoạt động kinh doanh tại nhà hàng mọi lúc mọi nơi thông qua các trang bị di động như 
điện thoại, máy tính bảng. 

5. POS365 - phần mềm quản lý quán nhậu miễn phí vô 
thời hạn 

POS365 cũng là phần mềm quản lý nhà hàng được sử dụng nhiều trong công tác quản lý nhà hàng, 
quán ăn. với phần mềm POS365 này, bạn có thể tiện dụng kiểm soát được tiêu pha và doanh thu quán 
hiệu quả. 

POS365 là sự chọn lựa rất tích cực dành cho những nhà hàng, quán cafe quy mô vừa và nhỏ. Phần 
mềm Pos365 có màn hình order hiển thị rõ tên và hình ảnh của món ăn, đồ uống theo lực lượng. song 
song, POS 365 còn đồng bộ hóa dữ liệu trên điện thoại, tablet, laptop và cả máy POS cầm tay. 

 

Phần mềm quản lý nhà hàng quán nhậu tốt nhất hiện nay 

https://www.pos365.vn/phan-mem-quan-ly-nha-hang


 
Các tính năng cơ bản của phần mềm tính tiền quán cafe, nhà hàng POS365 miễn phí: 
- Màn hình order hiển thị rõ ràng tên và hình ảnh từng cái đồ uống theo nhóm, theo chiếc. 
- Đồng bộ hóa dữ liệu trên phổ quát thiết bị như: điện thoại, máy tính bảng, laptop, máy POS cầm tay,... 
- Tương trợ thu ngân tính tiền nhanh chóng, xác thực. 
- Tiện dụng chuyển bàn, ghép order, hủy món, đổi món cho quý khách. 
- Sắp xếp trật tự thực đơn theo thời gian gọi món của người mua. 
- Hỗ trợ điều hành từ xa trên điện thoại. 
- Mang thế hoạt động ngoại tuyến ngay cả khi mất điện hay ko sở hữu kết nối internet. 
- Quản lý thu chi, công nợ chi tiết, xác thực. 
- Con số Con số chi tiết về tình hình kinh doanh của quán theo biểu đồ cột, tròn,... 

6. lyle.vn - Phần mềm quản lý quán nhậu miễn phí 

lyle.vn là phần mềm điều hành quán nhậu miễn phí. với giao diện thân thiện và phổ biến ưu điểm 
nhấn như quản lý được mọi lúc, mọi nơi trên mọi vật dụng và có thể tùy chọn order bằng điện thoại hoặc 
máy tính bảng. Phần mềm quản lý quán nhậu lyle sẽ giúp bạn tiết kiệm giá tiền quản lý cũng như nâng 
cao tính hiện đại cho quán nhậu của mình. 

 

Phần mềm lyle.vn 

Một số tính năng vượt trội của phần mềm: 

• Quản lý chi thu, định lượng chi tiết, rõ ràng. 

• Tiết kiệm chi phí quản lý. 



• Đặt món sử dụng máy tính bảng, điện thoại thuận lợi. 

• Phù hợp với phổ thông cái hình buôn bán như quán cafe, bida, karaoke, quán ăn, quán nhậu, 
khách sạn tính giờ, cửa hàng, cửa hàng, kios, siêu thị mini... 

Đọc thêm: Nếu bạn đang có ý định mở quán nhậu đừng bỏ qua >> Bí kíp kinh doanh quán nhậu hiệu 
quả.  

7. Sapo Pos - phần mềm quán quán nhậu miễn phí vĩnh 
viễn 

Sapo cũng là 1 trong các công ty uy tín tại Việt Nam phân phối nền móng điều hành và bán hàng đa 
kênh. Phần mềm điều hành Sapo dành riêng cho lĩnh vực kinh doanh nhà hàng được phổ thông chủ nhà 
hàng, quán ăn, quán cafe,… tin tưởng dùng. bên cạnh những tính năng căn bản về bán hàng như thực 
hiện order chóng vánh, chuyển thông tin order xuống bếp rất nhiều và kịp thời, thanh toán chính 
xác và tương trợ đa dạng hình thức trả tiền khác nhau. 

Phần mềm Sapo POS còn mang đến những biện pháp quản lý chuyên biệt cho quán nhậu như: 
- Định lượng chi tiết cho từng món ăn và kiểm soát kho vật liệu đã bán mỗi ngày, điều hành kho 
nguyên nguyên liệu hiệu quả 
- Phân quyền tiêu dùng cho viên chức, ghi nhận lịch sử bán hàng, chi tiết doanh số của từng nhân viên 
- Công nghệ điện toán đám mây giúp theo dõi hoạt động kinh doanh từ xa mọi khi mọi nơi 
- Kết nối đối tác giao hàng, điều hành phổ quát đối tác giao hàng trên cùng một giao diện 

8. Vzsoft - Phần mềm quản lý quán nhậu miễn phí 
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Phần mềm quản lý quán nhậu VZSoft 

Phần mềm quản lý quán nhậu VZSoft là một trong số các phần mềm điều hành được dùng tương 
đối nhiều hiện giờ được dùng cho các nhà hàng mang nhu cầu tính tiền hay các quán nhậu 
đều mang thể sử dụng để quản lý hợp lý nhất. Phần mềm hỗ trợ việc quản lý thuận lợi, dễ dàng song 
song góp phần làm giảm bớt thời gian cũng như giá thành khi tiêu dùng phần mềm. 

9. Ebiz - Phần mềm quản lý quán ăn, quán nhậu 

Ebiz là phần mềm quản lý quán ăn, quán nhậu được xây dựng theo nhu cầu cần thiết của các nhà hàng, 
quán nhậu,... Hơn nữa phần mềm còn là một trong các giải pháp rất cần thiết để các hoạt động quản 
lý quán ăn, quán nhậu, nhà hàng,... ngày càng giỏi và đương đại hơn, giúp bạn quản lý chính 
xác và nhanh chóng từ đó tiết kiệm được mức giá nhân lực để tạo ra việc điều hành. 

 

Phần mềm Ebiz 

1 số tính năng vượt trội của phần mềm: 

• Tiết kiệm giá thành điều hành. 

• Xúc tiến tốc độ chuyên dụng cho nhanh. 

• Hỗ trợ định lượng nguyên, vật liệu. 

• Hỗ trợ thuận lợi, đặt món nhanh,... 

• Các mẫu Thống kê trong phần mềm mang thể điều chỉnh lại theo nhu cầu quản lý. 

• Thống kê bán hàng theo ngày, tháng, năm, theo khoảng thời gian. 

• Thống kê kho điều hành tồn kho. 



• Con số sổ quỹ chi tiết chi thu. 

10. Bigbuy: Phần mềm quản lý, tính tiền quán nhậu 

Phần mềm điều hành quán nhậu bigbuy là phần mềm chuyên dụng tương trợ khách hàng đang kinh 
doanh nhà hàng, quán nhậu, quán ăn,... với đa dạng tính năng ưu việt như kiểm soát thất thoát tiền, kiểm 
soát khối lượng công tác,... Thì phần mềm bigbuy sẽ là lựa chọn thích hợp để nâng tầm chuyên 
nghiệp cho quán của bạn. 

1 số tính năng nổi bật của phần mềm: 

• Tiết kiệm tầm giá quản lý. 

• Tính tiền chóng vánh, xác thực. 

• Kiểm soát trạng thái thất thoát tiền ở quán. 

• Kiểm soát khối lượng công việc. 

• Cập nhật việc gọi món của người dùng chóng vánh. 

• Chủ quán với thể tự mình thực hành việc Thống kê doanh thu vào bất kì thời khắc nào. 

11. WIN: Phần mềm quản lý quán ăn, quán nhậu thuần 
tuý 

WIN là phần mềm quản lý quán ăn, quán nhậu đơn giản phân phối nhằm hỗ trợ những quán ăn, quán 
nhậu bình dân với thể đơn giản hóa công tác của quản lý và góp phần giúp những hoạt động trong 
quán trở nên thuận lợi và tránh gây thất thoát giá bán cũng như doanh thu cho quán hiệu quả. 

một số tính năng vượt trội của phần mềm: 

• Giúp viên chức chọn món mau chóng, việc ghép bàn và chuyển bàn cũng thuận lợi và dễ 
dàng hơn. 

• Hiển thị trạng thái từng bàn trong từng khu vực theo thời kì thực, giúp người điều hành thuận 
tiện sắp đặt bàn hơn cho khách. 

• Báo cáo chi tiết số lượng hoá đơn và sự thay đổi của quỹ tiền theo từng ca, giúp chủ quán hoặc 
người điều hành kiểm soát chặt chẽ tình hình buôn bán của mình. 

• quản lý chi tiết số lượng tồn kho của mỗi mặt hàng, ngày nhập xuất và số lượng vật liệu phí 
phạm trong ngày. 

• Tự động cảnh báo những mặt hàng tồn kho tối thiểu hoặc hết hạn tiêu dùng, giúp chủ quán sở 
hữu thể đưa ra quyết định kịp thời tuỳ theo tình hình buôn bán. 

>> Xem thêm: Hướng dẫn thiết kế menu quán nhậu bình dân đẹp, miễn phí 

12. azpos.vn - Phần mềm quản lý quán nhậu 

Azpos.vn là phần mềm điều hành quán nhậu được phân phối nhằm hỗ trợ những quán nhậu sở hữu thể 
hoạt động tốt trong các giờ cao điểm sở hữu lượng khách đông và nhân viên hạn chế. Phần mềm tương 
trợ người mua tiết kiệm giá thành điều hành, kiểm soát thấp định lượng hàng hóa, nguyên nguyên 
liệu và hạn chế những trường hợp thất thoát trong quán hiệu quả. 

https://www.pos365.vn/huong-dan-thiet-ke-menu-quan-nhau-binh-dan-dep-mien-phi-5749.html


 

Azpos.vn  

Một số tính năng nổi bật của phần mềm: 

• Tiết kiệm giá bán quản lý. 

• Quản lý trạng thái phòng bàn khu vực theo màu sắc. 

• Tương trợ order bằng máy tính bảng thuận lợi, nhanh chóng. 

• Điều hành chi thu, doanh số, nhân công theo ca. 

• Kết nối mang những vật dụng ngoại vi. 

Bài viết trên đã tổng hợp cho Các bạn TOP 10 + phần mềm quản lý quán nhậu miễn phí, thấp nhất ngày 
nay. hy vọng bài viết sẽ giúp bạn tuyển lựa được trang web thích hợp để tiêu dùng. nếu với bất kỳ phản 
hồi gì thì hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! 

Nguồn: POS365 

http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=14497 

https://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?p=830946#post830946 

https://raovat49.com/s/mo-quan-com-van-phong-can-bao-nhieu-von-can-chuan-bi-nhung-gi-4345474 

http://webcuatui.info/xemchude/5265/mo-quan-com-van-phong-can-bao-nhieu-von-can-chuan-bi-nhung-
gi.html 
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https://www.click49.net/forum/threads/mo-quan-com-van-phong-can-bao-nhieu-von-can-chuan-bi-nhung-
gi.643340/ 

https://timdaily.vn/threads/bi-quy-t-mo-quan-bia-hoi-thanh-cong-cho-nh-ng-nguoi-moi-bat-d-u.118100/ 
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