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I. Giới thiệu
CuteBiz Hotel Website Manager (cHWM) là Hệ thống Quản lý nội dung & Đặt phòng khách sạn trên 
nền tảng web được thiết kế nhằm xây dựng website quảng bá và đặt phòng trực tuyến cho khách sạn ở 
mọi quy mô. cHWM được phát triển trên môi trường Windows (Window - IIS - SQL SERVER - 
ASP.NET) và vận hành trên nền tảng web.  

Các đặc điểm nổi bật của cHWM:  

 • cHWM được cài đặt và phục vụ trên máy chủ Web. Trạm làm việc người dùng kết nối trong 
mạng Internet đảm bảo tính mã hóa bảo mật theo chuẩn quốc tế  

 • Dễ dàng và nhanh chóng bảo trì hoặc nâng cấp từ xa lên máy chủ trung tâm. Người sử dụng 
chỉ cần một trình duyệt web để làm việc, không cần các thủ tục cài đặt phần mềm phức tạp  

 • Làm việc bất cứ đâu: người sử dụng có thể làm việc trực tiếp với hệ thống mà không phụ 
thuộc và vị trí địa lý. Có thể ngay trong khách sạn, ở nhà hay đi công tác nước ngoài...Người 
dùng chỉ cần có một máy tính với kết nối Internet là có thể thực hiện được ngay công việc  

 • Tính ổn định và chính xác cao với công nghệ Web 2.0  

 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng  
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II. Đăng nhập 
Để truy cập hệ thống quản trị website bạn vào địa chỉ:  

http://www.hoteldomain.com/admin/ 

   
Nhập vào User Name và Password, sau đó nhấn vào nút Login để thực hiện đăng nhập.  

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ vào trang hiển thị các mục chọn (Menu) của hệ thống Quản lý:  
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III. Quản lý danh sách phòng 
Từ Menu chính, chọn Room List 

 
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phòng. 

Để xóa loại phòng, bạn chọn ô trên cột Delete của phòng cần xóa và nhấn vào nút Delete. 

Liên kết Check all và Clear all giúp chọn hoặc bỏ chọn nhanh tất cả các loại phòng. Cột Bookable chứa 
thuộc tính cho phép xây dựng các loại phòng không đặt trực tuyến mà chỉ nhận yêu cầu, hiện chưa sử 
dụng đến thông tin của cột này. 

Để xem chi tiết thông tin một phòng, nhấn vào liên kết “View” trên cột Room Details.  
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Để sửa đổi thông tin một phòng nhấn vào liên kết “Edit” trên cột Edit. 

 
Virtual Tour: cho phép đính kèm Virtual tour presentation vào một phòng và hiển thị. Hiện chưa sử 
dụng vì bản website hiện tại không có dữ liệu virtual tour. 

Room Name: Tên của phòng ở 

Room Detail: Mô tả chi tiết loại phòng 

Small Image / Big Image: Ảnh nhỏ và ảnh lớn của phòng ở. Có thể nhấn vào ảnh để mở công cụ upload 
và thay thế hình ảnh: 

 
      Nút Upload Image để tải lên các hình ảnh mới. 
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              Bạn nhấn vào nút Browse để chọn hình ảnh có ở trên máy tính, sau đó nhấn vào nút Upload để  
              tải lên. Sau khi upload cửa sổ sẽ đóng lại và hình ảnh được thay thế vào hình ảnh đã bấm. Nếu  
              muốn thay thế bằng hình ảnh có sẵn trong danh sách Images thì chọn hình ảnh và nhấn vào nút  
              Get image. 

Type: Chọn thông tin cho cột Bookable. 

Nhấn vào nút Update để lưu các thay đổi của phòng ở. 

Nút Add new để thêm mới phòng ở, cách thực hiện tương tự Edit. 

IV. Quản lý danh sách khuyến mãi 
Tương tự chức năng quản lý phòng, quản lý danh sách khuyến mãi có thêm các tính năng: 
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Chọn Add new để thêm khuyến mại mới 

Chọn liên Inventory ở cột Offer Inventory để cập nhật số package cần bán theo ngày và mức giá. 

Nhập số Order Number ở cột Order Number và chọn Update order để thiết lập thứ tự trình bày các 
khuyến mại trong kết quả kiểm tra phòng / khuyến mại cho một đặt phòng. 

 
Offer start / offer end: khoảng ngày có hiệu lực cho khuyến mại 

Book start / book end: khoảng ngày mà chương trình khuyến mại bắt đầu / kết thúc có thể bán được trên 
hệ thống 

Nếu chọn Air pickInlc, giá của khuyến mại đã bao gồm đưa đón sân bay 

Nếu chọn Breakfast, giá của khuyến mại đã bao gồm ăn sáng 

Nếu chọn Feature, khuyến mại sẽ xuất hiện trên trang chủ theo ngữ cảnh 

Nếu chọn Non-extensible, khuyến mại chỉ xuất hiện và đặt được khi khách kiểm tra cho chặng ở có số 
đêm phù hợp với số đêm của khuyến mại (giá Min Stay) 

Min Stay: số đêm được bao gồm trong khuyến mại 
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V. Quản lý mức giá 
Từ Menu chính, chọn Rate Code: 

 
Màn hình hiển thị các mức giá đã có sẵn. Để tạo ra mức giá mới, bạn nhập mã mức giá vào ô Rate 
Code, nhập Comment ghi chú nếu cần thiết, lựa chọn Public nếu là mức giá dùng chung cho mọi khách 
hàng, không chọn Public nếu là mức giá dùng riêng cho một đối tượng khách hàng (Private Discount 
Code), sau đó nhấn vào nút Add New. 

Để sửa Rate Code, bạn bấm lên dòng có mức giá tương ứng, các nội dung của mức giá đó sẽ được hiển 
thị trong các ô bên dưới. Bạn thực hiện các chỉnh sửa cần thiết và nhấn vào nút Update. 

Để xóa mức giá, bạn chọn vào ô trên cột Delete của dòng có (các) mức giá cần xóa và nhấn vào nút 
Delete. 

VI. Quản lý giá phòng 
Từ Menu chính, chọn Rate:  

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình quản lý giá phòng theo các mức giá đã tạo: RR0, RR1, v.v  
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Bảng giá SINGLE: Quy định giá phòng đơn cho từng loại phòng theo các mức giá.  

Bảng DOUBLE – TRIPPLE: Quy định giá phòng đôi, phòng ba cho từng loại phòng theo các mức giá. 
Tại bảng này cột Rate quy định giá ở hai người, cột Ext quy định giá giường kê thêm (extra bed). Khi 
phòng có 3 người, giá bán phòng sẽ bằng giá Rate cộng với giá Ext.  

Để cập nhật giá, bạn nhấn chuột vào ô tương ứng, nhập giá mới vào ô rồi nhấn nút OK. Để hủy tác vụ 
nhập nhật, nhấn nút Cancel.  

Lưu ý: Hệ thống chỉ bán những phòng có giá khác 0, các mức giá  có giá trị bằng 0 không được xét đến 
khi kiểm tra tình trạng phòng.  
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VII. Quản lý giá khuyến mãi 
Tương tự giá phòng, quản lý giá khuyến mãi quy định mức giá cho các khuyến mãi. 

 
Single / ExtSingle: giá cho phòng đơn / đêm cho 1 người / giá cho phòng đơn / đêm ở thêm cho 1 người 
(nếu khách đặt số đêm nhiều hơn số đêm bao gồm trong khuyến mại) 

Double / ExtDouble: tương tự như trên cho phòng đôi 

ExtRate: Giá giường kê thêm (ở 3 người)  
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VIII. Quản lý phương tiện đưa đón sân bay 
Từ Menu chính chọn Airport Transfer  

 
Để thêm mới phương tiện, chọn nút Add new. Để cập nhật thông tin và giá cả của phương tiện, chọn 
nút liên kết Edit, chỉnh sửa các thông tin cần thiết và nhấn vào nút Update. 
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IX. Quản lý tình trạng phòng  
Từ Menu chính chọn Room Inventory    

 
Room Inventory chứa đựng các công cụ để bạn quản lý số phòng được phép bán trên website theo các 
tiêu chí khác nhau.  

IX.1. Thiết lập số lượng phòng bán ngầm định  
Bạn sử dụng công cụ Default Update để thiết lập số lượng phòng muốn bán theo quy ước.  

Ví dụ, thông thường mỗi ngày bạn muốn bán 3 phòng Deluxe ở Rate Code Tier 3, bạn thực hiện như 
sau:  

 • Chọn Deluxe trong cột Modify cạnh cột Room type  

 • Chọn Tier 3 trong cột Modify cạnh cột Rate Code  

 • Nhập số lượng 3 vào ô Quantity  

 • Nhấn vào nút Update. 
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Lưu ý: Bạn có thể đồng thời cập số lượng phòng muốn bán cho nhiều loại phòng và mức giá (Rate 
Code) nếu các số lượng này giống nhau. Bạn chỉ cần bấm chọn tất cả các loại phòng và rate code 
mong muốn.   

IX.2. Thiết lập số lượng phòng bán theo thời gian  
Ngoài số lượng phòng muốn bán theo quy ước thông thường, tại một khoảng thời gian nhất định bạn sẽ 
muốn bán với số lượng phòng ít hơn hoặc nhiều hơn thông thường.  

Cách thiết lập như sau:  

 
 • Chọn rate code cần đưa phòng vào bán trong menu Rate code. Nếu chọn “Close other rate 

code”, bạn sẽ sử dụng chính sách bán phòng 1 giá. Nếu bạn chọn “Not close”, bạn sẽ sử dụng 
chính sách bán hàng đa mức giá và hệ thống tự thực hiện phương pháp bán phòng theo mức giá 
thấp nhất còn allotment. 

 • Lựa chọn khoảng thời gian có hiệu lực From date đến To date. Nếu nhập vào ô Effected days, 
khoảng có hiệu lực sẽ được tính từ From date cho đến hết số ngày Effected days phía sau, ô To 
Date không được xét đến.  

 • Nhập số lượng phòng đưa vào bán và số đêm tối thiểu của đặt phòng Minimum Length of 
Stay (MLoS) vào các ô tương ứng. Nếu ô Quantity không nhập thì allotment của loại phòng đó 
sẽ không được điều chỉnh. 

 • Chọn các ngày trong tuần sẽ bị ảnh hưởng điều chỉnh trong cột Day of week. 

 • Nhấn vào nút Save.  
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Lưu ý: Nếu bạn muốn ngừng bán loại phòng tại một Rate Code nào đó thì bạn có thể nhập số lượng 
bằng 0.  

IX.3. Ngừng bán phòng  
Công cụ Close Room cho phép ngừng bán loại phòng nhất định một cách nhanh chóng.  

Cách thực hiện:  

   
 • Chọn khoảng thời gian cần ngừng bán.  

 • Chọn loại phòng và nhấn vào nút “Close this room”. Hệ thống sẽ đóng loại phòng đó trong 
khoảng thời gian đã chọn và hiện ra thông điệp thông báo tác vụ hoàn tất.  

 • Chọn Rate Code và nhấn vào nút “Close this Rtae Code”. Hệ thống sẽ đóng Rate Code đó cho 
tất cả các loại phòng trong khoảng thời gian đã chọn. 

IX.4. Báo cáo tình trạng phòng  
Để xem báo cáo tình trạng phòng đang bán trên hệ thống, bạn chọn khoảng thời gian muốn xem (From - 
To), sau đó chọn tên báo cáo và nhấn vào nút Report.  
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Chẳng hạn, màn hình báo cáo cho phòng Deluxe sẽ có dạng như sau:   

   
Tại mỗi ô trong bảng hiển thị các số lượng phòng Deluxe của ngày theo Rate Code.  

 • Số có màu xanh da trời là số phòng có thể bán (đưa vào hệ thống qua Room Inventory)  

 • Số có màu xanh lá cây là số phòng đã bán (được khách đặt phòng qua hệ thống)  

 • Số có màu đỏ là số phòng còn lại (có thể bán tại thời điểm hiện tại)  

 • Số có màu đen là số đêm tối thiểu cần thiết của đặt phòng  

Giả sử bạn muốn đưa thêm phòng vào bán cho ngày 24, 25; đồng thời đóng ngày 26 toàn bộ vì khách 
sạn full, bạn có thể sử dụng công cụ Multiple Update và Close Room để cập nhật. Khi đó báo cáo sẽ 
tương tự như sau:  
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Ngay tại màn hình báo cáo, bạn có thể chỉnh sửa Room Inventory bằng cách nhấn vào ô muốn cập nhật, 
nhập vào số lượng phòng mới và nhấn OK.  

 :  
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X. Quản lý tình trạng khuyến mại 
Từ Offer List, chọn liên kết Inventory ở cột Offer Inventory. 

 
Close this offer: đóng khuyến mại không bán. 

Chọn một Rate code rồi chọn Close this rate code để đóng lại khuyến mại cho mức giá (rate code) đó. 

Multiple Update: chọn toàn bộ ngày hoặc các ngày mong muốn (Giữ Ctrl và chọn từng ngày), chọn rate 
code, nhập số lượng package cần bán vào Quantity và nhấn Update. 

Week Update: tương tự Multiple Update. 

Chọn Inventory report để xem báo cáo về tình trạng khuyến mại đang bán. 

XI. Phương thức kiểm tra tình trạng phòng  
Khi khách hàng thực hiện kiểm tra tình trạng phòng trống (“Check Availability”) để tiến hành đặt 
phòng, hệ thống sẽ tìm và đưa ra mức giá (Rate Code) thấp nhất còn phòng bán cho ngày đó. Tức là hệ 
thống “offer the best daily available rate” cho khách đặt.  

Ví dụ, với bảng tình trạng phòng Deluxe như sau:  
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Khi đặt phòng Deluxe, khách sẽ nhận được kết quả kiểm tra như sau:  

   
Do ngày 23 chỉ còn phòng bán ở mức giá RR0 nên giá đưa ra sẽ là giá cao nhất. Tương tự, các ngày 24, 
25 còn phòng bán ở các mức giá rẻ hơn nên sẽ có giá tốt hơn. Ngày 26 khách sạn hết phòng bán nên hệ 
thống sẽ hiển thị tình trạng FULL. Khoảng thời gian trên sẽ không thể đặt được phòng Deluxe. Các 
ngày 27 và 28 còn phòng bán ở Rate Code RR3 nên có giá thấp nhất.  

Nếu số lượng phòng trên một mức giá không đủ cho số lượng đặt của một booking, hệ thống sẽ lấy 
thêm phòng của mức giá tiếp theo và trên một booking có thể có nhiều giá cho một loại phòng cho cùng 
một ngày. 

XII. Mức giá rành riêng  
Nếu bạn muốn dành riêng một mức giá cho một đối tượng nào đó (contracted rates), chẳng hạn đại lý 
du lịch, công ty lớn, v.v bạn có thể tạo ra các Rate Code dùng riêng cho đối tượng.  
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Chẳng hạn bạn tạo ra Rate Code PROM1 với Inventory như sau:  

   
Sau đó, bạn gửi cho đối tượng hưởng mức giá ưu tiên này mã Rate Code (“PROM1”).  

Khi kiểm tra tình trạng phòng, đối tượng sẽ nhập mã bí mật này vào ô “Discount Code”:  

   
Và hệ thống sẽ đưa ra mức giá được quy định bởi Rate Code PROM1 cho đối tượng đặt phòng:  
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XIII. Danh sách đặt phòng 
Từ menu chính chọn Booking List. 

Hệ thống hiển thị danh sách các đặt phòng. Để xem chi tiết một booking bạn bấm vào liên kết của số 
confirmation trên cột Booking ID. Bạn cũng có thể tìm các đặt phòng theo tên khách: nhập tên khách 
hàng vào ô Customer Name và bấm nút Search. 
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XIV. Danh sách khách hàng 
Từ Menu chính chọn Booker List 

Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản của booker đã đăng ký và thực hiện đặt phòng trên website. 
Bạn có thể thực hiện tìm kiếm theo các tiêu chí khác nhau như tên, email hoặc công ty. Để xem chi tiết 
thông tin của một tài khoản bạn bấm vào liên kết View trên cột Detail. Để xem các booking của tài 
khoản bạn bấm vào liên kết View trên cột Booking. 
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XV. Tin tức 

 
Để thêm tin tức, bạn chọn Add new. Để sủa tin tức, chọn liên kết Edit. Để cập nhật trạng thái hiển thị, 
bạn chọn trạng thái trên cột Status và nhấn vào nút Update status. Để xóa tin tức, bạn chọn các ô cần 
thiết trên cột Delete và nhấn vào nút Delete. 
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 • Menu: chọn mục mà bài sẽ được đưa vào  

 • Header: tiêu đề của bài  

 • Quote: tóm tắt nội dung 

 • Content: nội dung bài viết 

 • Image: ảnh chính của bài viết 

 • Status: trạng thái có thể được xem bởi khách thăm website hoặc là không 

Cách thức upload hình ảnh thực hiện tương tự trong phần Danh sách phòng (Room List). 
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XVI. Gửi thư định kỳ 

 
Chức năng này giúp quản lý các danh sách nhận email gửi định kỳ. 

Trên màn hình chính, danh sách Email list dùng để chọn hiển thị toàn bộ các email hoặc email trong 
một nhóm bất kỳ. Cột Status thể hiện trạng thái nhận thư của email. Nếu trạng thái là Deactivated thì 
email đó không được thiết lập để nhận email. 

XVI.1. Thêm mới email vào danh sách. 
Khi muốn tham gia vào danh sách nhận email, khách hàng nhập email vào ô E-Newsletter và nhấn vào 
subscribe. 

 
Ngoài ra, bạn có thể đưa thêm danh sách email vào nhanh chóng bằng chức năng Import. Để thực hiện 
chức năng này bạn cần chuẩn bị một danh sách email bằng file Excel như sau: 
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Danh sách có 3 cột: fullname, email và groups. Sau đó bạn Save danh sách ra dạng file CSV (Comma 
delimited). 

 
Sau đó, bạn nhấn vào nút Import mailing list. Tại màn hình Add new, bạn nhấn vào nút browse để chọn 
file danh sach email (CSV) đã chuẩn bị ở trên và nhấn vào nút Import. 
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Để thay đổi trạng thái nhận thư của email, bạn chọn trạng thái trên cột Status và nhấn vào nút Update 
status.  

Để chuyển đổi email từ nhóm này sang nhóm khác, bạn chọn các email cần chuyển trên cột Select, sau 
đó nhấn vào nút Change group. Tại màn hình tiếp theo bạn chọn danh sánh email cần chuyển đến trong 
hộp chọn Choose group sau đó nhấn vào nút Change to group. 
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XVI.2. Gửi email định kỳ 

 
Để tiến hành gửi email định kỳ bạn nhấn vào nút Compose Newsletter để soạn email. Sau đó bạn nhập 
vào subject và nội dung email. 

Để gửi thư đến toàn bộ email bạn chọn All mail trong Email list. Để gửi thư đến một danh sách thì bạn 
chọn danh sách cần gửi trong Email list, sau đó nhấn vào nút Send to all. 

Để gửi thư đến những email cần thiết, bạn chọn các email định gửi trên cột Select sau đó nhấn vào nút 
Send to selected. 



Hướng dẫn Quản trị CuteBiz Hotel Website Manager 

Developed by CuteBiz Solutions Corporation 

 
30 

XVII. Danh sách nhận email đặt phòng 
Từ Menu chính chọn Confirmation Recipient 

 
Chức năng này cho phép bạn thay đổi, bổ sung các email nhận booking confirmation. Các email liên 
quan đến đặt phòng sẽ được gửi cho Group Room và các cc cho Group Admin. Các email có thể cách 
nhau bởi dấu “;”. Group Request và Banquet thiết lập để có thể sử dụng trong tương lai. 
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XVIII. Quản lý người dùng hệ thống 
Từ Menu chính chọn User Admin 

Chức năng này cho phép thêm, bớt và phân quyền cho các quản trị viên của website. Để thêm quản trị 
viên, bạn dùng nút Add New. 

 
Bạn điền vào các trường thông tin cần thiết. Trong danh sách Permission, nếu bạn muốn người dùng 
này sử dụng chức năng quản trị nào thì bạn chọn chức năng quản trị đó. Để kích hoạt tài khoản, chọn 
Activate là Yes. Nếu bạn muốn trở lại màn hình thêm người dùng sau khi đã thêm thì chọn thêm Add 
more. Sau đó nhấn vào nút Create new. 

 
Khi muốn thay đổi một tài khoản, bạn chọn liên kết Edit. Khi muốn khóa một tài khoản bạn chọn Status 
là Deactivated và nhấn vào nút Update status. 


