
 

  

EASYFO POINT OF SALE SYSTEM 

UniqueHMS Co., Ltd 
info@uniquehms.com 

Hotel Management System 
Our software is design from "EASY" conceptual framework and developing until today. 
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EASYFO Point of Sale System 

 

I. Software Login 
Point of Sales System ထဲသိိုို့ ဝငရ်ရောက ် အသ ိုုံးပ ြုနိိုငရ်န ် မမိ ိ User ID နငှ  ် Password ကိို အသ ိုုံးပ ြု၍ Login 

ဝငရ် ါမည။် 

 

 
 

I.I Main Menu of Point of Sales System 
အ  ောက်အ  ော ်ပြြါ Functions မ ော ျားသည် Point of Sales System Main Menu မ ော ျား ပ စြ်ါသည်။ 

 

1. Cashier  

2. Take Home 

3. Cancel Paid 

4. Transfer Meal 

5. Close Shift 

6. Close Day 

7. Bar Code 

8. Order 

9. Select Meal 

10. ABF List  
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1. Cashier 
Cashier Menu တ ွင် မိမိ 

Order  ွင ်လိိုအသော Outlet နှင ် Meal 

Period ကိို အ   ျားခ ယ ်၍ Table  ွင ်ပခင်ျား၊ 

ဧည ်သည ် မှောအ သော menuမ ော ျား 

Posting သွင်ျားပခင်ျား၊ Kitchen သိိုို့ Order 

Print ထိုတ ်အ ြျားပခင်ျား၊ Item မ ော ျား 

မှောျားထည ်မိြါက Void ပြြုလိုြ်နိိုင်ပခင ်ျား၊ 

Information Bill ထိုတ ်ပခင်ျား၊ 

Payment အ ြျားအ ခ ပခင်ျား စသည  ်

Function မ ော ျား ြါဝင်ြါသည်။  
 

Outlet နှင ် Meal Period မ ော ုံးကိို ရ ရ ုံးခ ယ ်ပ  ုံး ါက Table မ ော ုံးကိို ရ   ွေ့ နိိုင် ါလိမ ်မည် ။ Table မ ော ုံးကိို Color 

Code မ ော ုံးပြင ် Table မ ော ုံး၏ အ ရ ပခအရ နမ ော ုံးကိို  ရ အောက် ါအ ိိုင်ုံး ရ ြော ်ပ ရ  ုံးထော ုံး ါသည် ။ 

      
Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 

 

1. Table 1 (အဝါရ ရောင်)  = Vacant (Customer မရှရိ သော Table) 

2. Table 2 ( န်ုံးရ ရောင်)  = Reserve (Reservation လို ်ထော ုံးရ သော  Table) 

3. Table 3 (အပြြူရရော င်) = NoShow (Reservation Cancel ပြစသ် ောုံးရ သောTable) 

4. Table 4 ( မ ုံးခိိုုံးရ ရော င်) = Dirty (Customerပ နသ် ောုံးပ  ုံးသနိ်ု့ရှင်ုံး ရ ရုံးမလို ်ရရ သုံးရ သော  Table) 

5. Table 5 (အစိမ်ုံးရ ရော င်) = Occupied (Customer ရှရိ သောTable) 

6. Table 6 (အန ရ ရော င်) = Printed (Customer ကိို Information Bill ထို ်ရ  ုံးပ  ုံးရသော  Table) 

 

 

Table မ ော ုံးကိို ရ  ွေ့ ါက မိမိ 

ြ င ်လိိုရသော Table No. ြ င ပ်  ုံး No. of Guest 

& Waiter No. မ ော ုံး ထည ်ခိိုင်ုံးရ သော  Box  စခ်ို 

ရ   ွေ့ ရ  ါလိမ ်မည်။ No. of Guest (စောုံးသ ိုုံးသူ 

ဧည ်သည် အရ ရအ  က်) နှင ် Waiter No. 

( ဝနရ်  ော င်မရူ  ုံးမည  ် ဝနထ်မ်ုံး 

ကိိုယ် ိိုငန်  ါ ်) ကိိုထည ်ပ  ုံး Open ကိိုနှိ ်ပ  ုံး 

Table ကိို ြ င ်နိိုင် ါသည်။ 
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Table ြ င ်ပ  ုံး ါက Table/ Menu Order/ Menu Items/ Print Bill စသည ် Cashier နှင ်သက် ိိုငရ် သော 

Function မ ော ုံးကိိုရ အော က် ါအ ိိုင်ုံးရ  ွေ့ရ ါလိမ ်မည်။ 

Table Function = Table နှင ်  ်သက်ရ သော  Function မ ော ုံးကိိုEdit လို ်နိိုင် ါသည်။ 

Print Function = Information Bill ထို ်ရော  င်သ ိုုံး ရ သော  Function ပြစ ်ါသည်။ 

Pay Function = Bill မ ော ုံးကိို Payme nt ရငှ်ုံးရော  င် အသ ိုုံးပ ြုရ သော  Functi on ပြစ ်ါသည်။ 

Item Function = Item နှင ်  ်သကရ် သော  Function မ ော ုံး Edit လို ်ရော   ငသ် ိုုံး ါသည်။ 

Comp Item Function = Comp Item မ ော ုံးကိို Post လို ်ခ င်သည ်အခါ  င်သ ိုုံး ါသည်။ 

Print Order Function = Menu Order ပ  ုံး Kitchen သိိုို့ Order မ ော ုံး print ထို ်ရော  င်သ ိုုံး ါသည်။ 

Fast Post Function = Menu Order မှောရော  င် Trans မ ော ုံးကိို န်ုံးပ  ုံးရ ိိုက၍်Order မှောနိိုင်သည်။ 

Favorite Function = Favorite List ထဲ  င် ါရ သော Menu မ ော ုံးကိို ရ ြော ်ပ ရ  ုံး ါသည်။ 

                      

       

1.1 Table Function                                   
Table နှင ်   ်သက်ရ သော 

Customer Information မ ော ုံး၊ Billနှင  ်

  ်သကရ် သော  Bill Informationမ ော ုံး 

 စ်ခိုခို အရ ပ ော င်ုံးအလဲ ပ ြုလို ် ခ င်  ါက 

Table Function   င် ပ ြုလို ်နိိုင်   ါ သည်။ 

ထိိုို့အပ င် Table  မ ော ုံး ရ ရ ွေ့ပခင်ုံး၊ C ance l 

Table  လို ်ပခင်ုံးကိို Table  Functi on   င ်

ပ ြုလို ်နိိုင် ါသည်။ 

 
 

  

1.2 Item Function 
Order လို ်ထော ုံးရ သော  Menu မ ော ုံး 

Quantity အရ ရအ  က်ရ ပ ော င်ုံးလဲပခ င်ုံး၊ 

Menu မ ော ုံးကိို Void/Unvoid ပြြုလို ်ပ ခင်ုံး၊  

ဟင ်ုံး  ဲမ ော ုံး အော ုံး Re turn ပ နလ်ို ်ပခင်ုံး၊ 

Transfer လို ်ပခင်ုံး၊ Flavor မ ော ုံး ထည ်ပခင်ုံး၊ 

Discount ရ  ုံးပခင်ုံး အစရှ ိ သည ် Fe ature 

မ ော ုံးကိို Item function   င ်

ပ ြုလို ်နိိုင် ါသည။် 
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2. Take Home 

Takeaway ယ ူရ သော  Customer 

မ ော ုံးကိို Take Home Bill Function တငွ ်

အသ ိုုံး ပ ြုနိိုင် ါသည်။ Take Home Function 

မ ော ုံးနှင ် Cashier Function မ ော ုံး  င ်

 ါဝင်ရ သော  Fe ature  မ ော ုံးသည် အ  ူ ူ ဲ 

ပြစ ်ါသည။် Restaurant   င် ထိိုင်စောုံးရ သော 

Customer မ ော ုံးကိို Cashier Bill 

နှင ်အသ ိုုံးပ ြုပ  ုံး Take Home သည ်

Takeaway သောပြစရ် သောရ  ကော င ် Bill 

မ ော ုံး  င် Service Charges မ ော ုံး မ ါဝင ်ါ။ 

 

3. Cancel Paid 
Payme nt ရ  ုံးရ ခ ပ  ုံးရ သော  Bill မ ော ုံး  

အ ရ  ကောင ်ုံး စ်ခိုခိုရ  ကော င ် ပ န်ပ င်  ခ ငရ် သော 

အခ နိ်မ ော ုံး၊ Bill မ ော ုံးကိို Print 

ပ နထ်ို ်လိိုရ သော  အခ နိ်မ ော ုံး  င် Cancel 

Paid Function ကိို အသ ိုုံးပ ြုနိိုင် ါသည်။ 

Cancel Pay - Paid လို ်ပ  ုံး ရ သော 

Bill မ ော ုံးကိို ပ နပ် င်ခ င်ရ သော အခ နိ်မ ော ုံး  င်  

အသ ိုုံး ပ ြုနိိုင် ါသည်။ C ancel Paid Fe ature  

ကိို Use r Ri ght နှင  ် control လို ်၍ 

ရနိိုင် ါသည်။  

 
 

4. Transfer Meal  
လက် ိှ Meal Period မှ Table  ော ျား 

 ပခော ျား Meal Period သိိုို့ အ ပြောင်ျား လိိုလျှင် 

 သ ိုျား ပြြုနိိုင်ြါသည်။ Transfer Meal 

ကိိုနှိြ်ပြ ျား အ   ွှေ့ လိိုအသော Table  ော ျား အ   ျားခ ယ ်၍ 

Transfer Meal ကိိုနှိြ်ပြ ျား အ  ွှေ့ လိိုအသော Meal 

Period ကိို အ   ျားခ ယ ်၍ Transfer ပြြုလိုြ် 

နိိုင်ြါသည်။ 
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5. Close Shift 
Meal Period တ စခ်ိုပြ ျားြါက စော င ်ျား 

ြိတ ် န်  တကွ် Close Shift ကိို 

 သ ိုျားပြြုနိိုင်ြါသည်။ Close Shift ကိိုနှိြ်၍ 

မိမိြိတ ်လိိုအသော Meal Period အ   ျားခ ယ ်ပြ ျား 

Close shift ြိတ ်နိိုင်ြါသည်။ Shift 

ြိတ ်ပြ ျားြါက printer မှ Close shift slip 

ထွက်လော မည်ပ စ်သည်။ Cashier သည် close 

shift slip တ ွင် ြါဝငအ် သော အင ွြမော ဏ  တ ိိုင်ျား 

Account သိိုို့ ြိိုကဆ်   ြ ်ြါမည်။ 

 
 

 

6. Close Day 
တ စအ် နို့တော စော င်ျားြိတ ် န ်တ ွက ်

Close Day ကိိုနှြ်ိ၍ စော ငျ်ားြိတ ်နိိုင်ြါသည်။ 

မိမိ ွင ်ထော ျားအ သော Outlet နငှ ် Meal Period 

မ ော ျား ော ျားလ ိုျား ြိတ ်ပြ ျားမှသော Close Day ြိတ ်၍ 

 နိိုင်ြါသည်။ Close Day ြိတ ်ပြ ျားြါက 

တ စအ် နို့တော အ  ောင်ျား အ သော စော င ်ျားမ ော ျားကိို 

Front Office System ထဲသိိုို့ သက်ဆိိုင် ော 

Transaction မ ော ျား လိိုက ် Auto Posting 

ပြြုလိုြ်အ ြျား သွောျားြါ သည်။ 

  

 

7. Bar Code  
Item မ ော ျားကိို Barcode scanner နှင  ်

barcodeကိို ကကြိုတင် သတမှ်တ ်နိိုင်ပြ ျား Table 

မလိိုြဲ Item မ ော ျားကိို Posting သွင်ျား၍ Payment 

အ ြျားအ ခ ပခင်ျား မ ော ျား ကိိုလည်ျား Barcode Function 

တ ွင် ပြြုလိုြ် နိိုင်ြါသည်။  
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8. Order 
PC မ ော ျားကိို Menu order 

မှောအ သော PC နှင ် Cashier PC 

ခွပဲခောျားထော ျားြါက order မှောအ သော PC 

သည် Order Function သော  သ ိုျားပြြုနိိုင ်

မည်ပ စ်သည်။ Order Feature တ ွင ်

Payment အ ြျားအခ ပခင်ျားမ ော ျား ပြြုလိုြ်၍ 

မ နိိုင်ြါ။ 

 
 

 

 

9. Select Meal 
Outlet နှင ် Meal Period မ ောျားကိို 

တ စ်ခိုထက် ြိို ွင ်ခ ငအ် သော ခါ (သိိုို့) 

Outlet နှင  ်Meal Period မ ောျားကိို Switch 

လိုြ်ခ င်အ သော  ခါတငွ် Select Meal 

Function ကိို  သ ိုျားပြြု နိိုင်ြါသည်။ 

 
 

 

 

10. ABF List 
Front Office System နှင ် 

ခ တိ ်ဆက် ထော ျားြါက တ စ်အ နို့တော 

Breakfast စောျားမည  ်ဧည ်သည ် ခန်ျားမ ော ျားကိို 

လူဦ ျားအ   နငှ ် တ ူ ABF List တ ွင် စစ်အ ဆျားပြ ျား 

Breakfast လူဦ ျားအ   မ ော ျားကိို အ  တ ွက ်

နိိုင်ြါသည်။ 

 

 

 


