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I. TỔNG QUAN PHẦN MỀM  

 

Là phần mềm cho phép nhân viên chấm công, xem/tạo checklist 

vận hành, xem KPI tháng, xem hướng dẫn sản phẩm, đăng ký 
parttime hoặc kiểm kê hàng hóa. 

 

 
(Các chức năng của phần mềm)  
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II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM  

 

1. Tạo Token chấm công: 

1.1 Điều kiện cần 

 NSD là Quản lý cửa hàng hoặc phòng ban 

 Sử dụng trình duyệt trên máy tính Desktop 

1.2 Các bước thực hiện 

Bước 1: Mở trình duyệt. Nhập đường dẫn: https://staff.bibomart.net/ 

Bước 2: Đăng nhập tài khoản dành cho cửa hàng: 

 
(Mã Token cho nhân viên chấm công) 

 

Lưu ý:  
- Mã Token chỉ có hiệu lực trong 5 phút, sau 5 phút hệ thống sẽ sinh 

ra mã Token mới. 

- Nhân viên thuộc cửa hàng tại địa điểm chấm công thì sử dụng mã 

QR của cửa hàng đó. Nhân viên không thuộc cửa hàng thì sử dụng 

mã QR dành cho bộ phận khác. 

 

 

2. Đăng nhập 

2.1 Điều kiện cần 

 NSD là nhân viên của công ty, có mã số nhân viên 

 Sử dụng trình duyệt trên Smartphone 

 

2.2 Các bước thực hiện 

Bước 1: Mở trình duyệt. Nhập đường dẫn: https://staff.bibomart.net/ 

Bước 2: Xác nhận chia sẻ vị trí hiện tại bằng cách ấn “OK” 
Đây là bước bắt buộc phải thực hiện để sử dụng phần mềm 

https://staff.bibomart.net/
https://staff.bibomart.net/
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Bước 3: Đăng nhập phần mềm bằng mã số nhân viên (mật khẩu lần đầu 
đăng nhập là mã số nhân viên) 
Bước 4: Đổi mật khẩu đối với trường hợp đăng nhập lần đầu 
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3. Checklist vận hành 

3.1 Điều kiện cần 

NSD có quyền truy cập vào vùng chức năng Checklist vận hành 

3.2 Các bước thực hiện 

Bước 1: NSD nhấn vào nút tạo mới để tạo checklist vận hành của mình 

 
Bước 2: Ở từng đầu mục công việc, NSD sẽ chọn “Hoàn thành” hoặc 
“Chưa hoàn thành” và lưu lại  
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       (Màn hình sau khi đã tạo checklist vận hành) 

 

4. Chấm công 

4.1 Điều kiện cần 

NSD có quyền truy cập vào vùng chức năng Chấm công 

4.2 Các bước thực hiện 

Bước 1: NSD nhấn vào ảnh quét mã Token để chấm công 
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Bước 2: NSD nhấn “cho phép” truy cập camera 

 
 

Bước 3: Quét mã Token dành cho nhân viên  

 
Lưu ý:  

- Mã Token dùng để quét là Mã được sinh ra 5p/lần. Được sử dụng 

trên máy tính thu ngân của cửa hàng 
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- Nhân viên của cửa hàng quét Token dành cho cửa hàng, quét không 

đúng mã sẽ có thông báo lỗi 

 
(Màn hình thông báo NSD quét nhầm mã Token) 

 

5. KPI 

5.1 Điều kiện cần 

NSD có quyền truy cập vào vùng chức năng KPI 

5.2    Các bước thực hiện 

Bước 1: Để kiểm tra KPI của mình, NSD chọn tháng cần xem và nhấn 
“Xem” 
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Bước 2: Để xem chi tiết thưởng, NSD nhấn vào số tiền (chữ màu đỏ) 

 
Bước 3: NSD có thể nhấn vào mã sản phẩm để xem thông tin chi tiết của 

từng đơn hàng 
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(Màn hình xem thông tin chi tiết đơn hàng) 

 

6. Hướng dẫn sản phẩm 

6.1 Điều kiện cần 

NSD có quyền truy cập vào vùng chức năng Hướng dẫn sản phẩm 

6.2    Các bước thực hiện 

Bước 1: NSD có thể xem hướng dẫn sản phẩm bằng 2 cách 
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Cách 1: NSD nhập mã SKU và nhấn “Xem” 

 
Cách 2: NSD nhấn vào quét mã Barcode và quét (tự động trả về kết quả) 
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7. Đăng ký parttime: 

7.1 Điều kiện cần 

NSD có quyền truy cập vào chức năng Đăng ký parttime 

7.2  Các bước thực hiện 

Sau khi chọn chức năng “Đăng ký parttime”, phần mềm sẽ điều hướng 
và tự động đăng nhập trang https://parttime.bibomart.net  

 

NSD thao tác như bình thường, quay lại bằng cách nhấn “Quay lại 
trang Staff” 

 
 

 

8. Kiểm kê hàng hóa: 

8.1 Điều kiện cần 

NSD có quyền truy cập vào chức năng Kiểm kê hàng hóa 

8.2    Các bước thực hiện 

Sau khi chọn chức năng “Kiểm kê hàng hóa”, phần mềm sẽ điều hướng 
và tự động đăng nhập trang https://kiemke.bibomart.net 

 

NSD thao tác như bình thường, quay lại bằng cách nhấn “Quay lại 
trang Staff” 

https://parttime.bibomart.net/
https://kiemke.bibomart.net/
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9. Đặt lại mật khẩu: 

9.1 Điều kiện cần 

NSD là quản lý cửa hàng hoặc có quyền quản lý/quản trị  
9.2 Các bước thực hiện 

Quản lý cửa hàng chỉ reset mật khẩu được cho nhân viên thuộc cửa hàng 
của mình bằng cách nhập mã NV và nhấn “Có” 
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