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HỆ THỐNG QUẢN LÝ SÂN GOLF
I. Giới thiệu hệ thống
Hệ thống quản lý sân Golf - oneSGolf của CS-Solution được phát triển trên nền
tảng các công nghệ tiên tiến nhất kết hợp với công nghệ thẻ hiện đại, giao diện gần gũi,
thân thiện với người sử dụng, khả năng tham số hóa hệ thống, phân quyền bảo mật chặt
chẽ đến từng chức năng và khả năng tùy biến, áp dụng cho nhiều loại hình sân Golf khác
nhau.
OneSGolf bao gồm các nội dung như Quản lý thành viên (member), Quản lý
Check In – Check Out, Quản lý thông tin và điều hành Caddy, Quản lý facilities và cho
thuê đồ, Quản lý khai báo giá và các chính sách giá, Hệ thống Pro shop, Nhà hàng, báo
cáo hệ thống, phân quyền bảo mật… đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý của tất cả các
sân Golf.
Với một hệ thống báo cáo chuyên biệt nhà quản lý có thể ngay tức thì xem được
kết quả hoạt động kinh doanh của các Pro shop, Nhà hàng, doanh số và số lượng khách
đang chơi, cũng như công suất hoạt động của sân.
Với hệ quản trị cơ sở dữ liệu được ứng dụng trên mạng và có khả năng lưu trữ với
số lượng dữ liệu lớn, khả năng cho truy suất dữ liệu và truy cập với tốc độ nhanh. Nếu
nhà quản trị hay người sử dụng quan tâm tới khả năng lưu trữ dữ liệu thì sẽ không phải lo
lắng gì nữa vì hệ quản trị cơ sở dữ liệu này thực sự đáng tin cậy với việc lưu trữ số liệu
lớn.
Mục tiêu của CS-Solution là cung cấp cho khách hàng những phần mềm và dịch
vụ có chất lượng cao, các chế độ bảo hành, bảo trì đều theo tiêu chuẩn để đảm bảo cho hệ
thống luôn sẵn sàng và phần mềm hoạt động một cách tốt nhất. Với kinh nghiệm triển
khai phần mềm cho nhiều loại hình sân Golf khác nhau và sự cải tiến liên tục của mình,
OneSGolf chắc chắn sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý, điều hành sân
Golf.

II. Lợi ích của hệ thống
Hệ thống quản lý sân Golf sẽ giúp công tác quản lý tại sân Golf đạt hiệu quả và
năng suất cao nhất, tối ưu hóa nguồn nhân lực, quản lý chặt chẽ và thông suốt trong mọi
hoạt động, đem lại tầm nhìn thông suốt cho lãnh đạo Sân Golf đồng thời đem lại những
tiện ích năng suất cho nhân viên của Sân Golf khi vận hành và chăm sóc khách hàng.
Việc triển khai đồng bộ các chức năng trong toàn bộ hoạt động của sân Golf sẽ
giúp khách hàng có được một hệ thống quản trị điều hành xuyên suốt, giúp tăng cường
khả năng làm việc cộng tác, kiểm soát và ra quyết định một cách kịp thời và chính xác.
Hơn thế, các golfer có thể truy xuất thông tin về dịch vụ của Sân Golf và đặt giờ phát
bóng trực tuyến từ các thiết bị di động mang lại những tiện ích và trãi nghiệm tuyệt vời
bên cạnh những hố Golf đầy thách thức của Sân Golf.
OneSGolf mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng như:
-

Đảm bảo tính liên thông giữa các phòng ban, bộ phận.

-

Đảm bảo khả năng tìm kiếm, thống kê linh hoạt theo các tiêu chí khác nhau.

-

Hệ thống báo cáo đầy đủ, phân quyền truy xuất tùy theo vai trò của người sử dụng.

-

Hệ thống tích hợp thẻ thông minh Proximity – thẻ member card giúp thao tác
nhanh chóng, chính xác.

-

Phân cấp quản lý cho người sử dụng.

-

Chức năng quản trị hệ thống: phân quyền theo các chức năng và nhiệm vụ của
người dùng, ghi lại nhật ký tất cả các thao tác của người dùng trong hệ thống, hỗ
trợ sao lưu dữ liệu và khôi phục lại dữ liệu.

-

Phân cấp quyền sử dụng cho người dùng theo các chức năng và theo phạm vi quản
lý (quản lý caddy, facilities, nhà hàng, pro shop,…)

-

Cho phép đối chiếu dữ liệu, lấy dữ liệu về giữa các bộ phận liên quan.

-

Hệ thống phần mềm được ứng dụng trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất hiện
nay, có khả năng quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, khả năng backup dữ liệu tự
động đảm bảo dữ liệu an toàn khi gặp sự cố máy tính hoặc virus máy tính phá
hoại…

-

Sẵn sàng cho ứng dụng trên website và truy cập thông tin qua internet, hệ thống
hoàn toàn có thể tích hợp trên website trực tuyến tại bất kỳ đâu, đảm bảo một sự
phát triển trên phạm vi rộng.

-

Hệ thống được thiết kế với tính mở khá lớn với mục đích tích hợp với các hệ thống
khác như quản lý nhà hàng, Pro shop,… trên một chuỗi hệ thống liên hoàn mang
tính chất bao quát và có tính quản trị cao cho nhà quản trị.

-

Hệ thống có thể phát triển thêm các tính năng nhằm đáp ứng những thay đổi trong
phương pháp điều hành và tổ chức của đơn vị linh động trong phương pháp quản
lý.

-

Bảo mật là chức năng được xem xét và tính toàn ngay từ đầu của hệ thống từ hệ
quản trị cơ sở dữ liệu và phương án phân tách chức năng trong chương trình. Hệ
thống có 02 tầng bảo mật: tầng thứ nhất được bảo mật ngay trong việc truy nhập
chương trình, tầng thứ 2 được bảo vệ việc phân chức năng thực hiện của hệ thống.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng được bảo mật bởi ngay hệ thống, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc kiểm soát an ninh từ người sử dụng đến hệ thống chương trình.

Các hệ thống phần mềm quản lý sân Golf do các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp
thường đòi hỏi chi phí xây dựng lớn, bảo trì tốn kém và hỗ trợ đắt đỏ. Khi ứng dụng một
hệ thống được phát triển ở một nước khác, một trong những mối quan tâm lớn nhất đó là
việc hỗ trợ các tình huống xảy ra. Trong những trường hợp này, thường đòi hỏi người
quản lý sân Golf phải là người có một số hiểu biết về kỹ thuật, cũng như một công ty
cung cấp phần mềm thực sự quan tâm tới thị trường Việt Nam.
Với OneSGolf của CS-Solution, khách hàng sẽ luôn được hỗ trợ những dịch vụ
tốt nhất, ngay khi các tình huống xảy ra, các nhân viên kỹ thuật của CS-Solution sẽ
hướng dẫn nhân viên của sân Golf khắc phục các sự cố qua điện thoại, internet và đến
trực tiếp tại hiện trường để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động của sân Golf.
III.

Nội dung hệ thống

1. Quản lý thành viên (member)
-

Quản lý phí

Việc tổ chức thu phí thuộc mục quản lý thành viên, các thành viên khi vào sân chơi
golf có thể đóng phí tại bộ phận lễ tân.
-

Chính sách cấp dịch vụ

-

Email

-

Khóa/ mở thành viên

Loại thành viên xác định quyền và nghĩa vụ tài chính của thành viên như mệnh giá
thẻ, phí năm, quyền ký Guest và số Guest được ký. Các chính sách này được hệ thống tự
động kiểm tra khi khách check in.
Thông tin thành viên cũng được cập nhật, các thông tin này phụ thuộc vào việc các
sân golf có cần cập nhật thông tin này vào máy hay không? (do đây là các thông tin cá
nhân của các thành viên).
Các thông tin về quyền hiện hành của các thành viên là bắt buộc, trong trường hợp
hết hạn thẻ hoặc thành viên bị truất quyền phải được cập nhật ở mục này.
Thông tin thành viên được cập nhật theo mẫu chung, ở bộ phận này có chức năng
truất quyền của thành viên trong các trường hợp thành viên vi phạm các quy định về tài
chính…Nhân viên cập nhật thông tin/ nhập truất quyền cũng được ghi nhận lại để theo
dõi vì các nhân viên này phải chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật.
-

Quản lý số tiền Credit, Deposit của thành viên

2. Quản lý check in
- BagNo: tương tự như mã check in  khi đặt chưa có mã này, mã này sinh ra khi
đã check in và user nhập mã này trong hệ thống khi phát số Bagno cho khách.
- Bộ phận lễ tân phát hành số BagNo cho mỗi khách vào đánh golf, kiểm tra và phân
loại khách hàng do mỗi loại khách có một giá khác nhau. Hệ thống hỗ trợ cho việc
tìm số ID member, trường hợp thành viên chưa đóng phí hoặc lý do nào đó Hệ
thống sẽ ngăn chặn.

- Check in theo giờ và theo số lỗ  tìm giờ check in liền trước và đặt booking sau
bao nhiêu phút. Hệ thống cũng ghi nhận giờ check in của khách.
Số BagNo được xem như số check in cho mỗi khách hàng. Khách hàng sử dụng số
BagNo để ký cho các dịch vụ, hàng ăn, đồ thuê, hàng Pro shop…khi sử dụng trong
khoảng thời gian trên sân. Các dịch vụ này sẽ được tự động cập nhật về bộ phận lễ tân để
thanh toán chung.
Trường hợp là nhóm khách chung 1 loại chính sách giá, có thể chỉ nhập số BagNo
đại diện và nhập số người để thanh toán chung.
Tại bộ phận lễ tân luôn kiểm soát được toàn bộ tình trạng khách trong ngày với
đầy đủ giờ check in, giờ lên sân, giờ đánh xong, giờ check out…

3. Quản lý thông tin và điều hành Caddy
-

Quản lý danh sách caddy: thông tin caddy phục vụ sân golf, danh sách này được
đánh số và gán với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ được nhập thông tin chi
tiết tên, ngày sinh, điện thoại, địa chỉ, quê quán… vv

-

Danh sách nhân viên caddy có thể thay đổi theo thực tế nhân sự của bộ phận
caddy, danh sách caddy theo số không đổi, nhân viên nghỉ việc có thể gán bởi tên
một nhân viên khác.

-

Danh sách Caddy được lên hàng ngày trước thời gian khách check in. Danh sách
khách được thiết lập và chuẩn bị được lên trước căn cứ theo các booking.

-

Trước ngày caddy phục vụ, bộ phận caddy sẽ liệt kê các booking do lễ tân đã
nhập, bộ phận sẽ in ra danh sách các booking, các trường hợp khách đặt caddy
theo số đã có sẵn, các trường hợp còn lại sẽ do bộ phận caddy đưa số vào booking
để phục vụ.

-

Sau khi phục vụ khách, caddy ghi nhận công việc phục vụ khách chuyển lễ tân
tính tiền cho khách. Việc ghi nhận này để tính tiền với khách và ghi nhận để tính
công cho caddy phục vụ.
Khách khi đã check in được bộ phận quản lý Caddy phân công Caddy phục vụ

khách. Bộ phận quản lý Caddies có nhiệm vụ cập nhật danh sách caddies. Phân công
caddies cho ngày hôm sau, danh sách này tự động cập nhật cho ngày hôm sau để theo dõi
hoạt động phục vụ của Caddy.
-

Phân bố caddy theo từng booking, một booking có thể có nhiều caddy
Khách có thể book giờ đánh golf, book caddy phục vụ vào các ngày trước đó. Bộ

phận Booking sẽ ghi nhận lại lượng khách book, căn cứ vào đó bộ phận quản lý Caddies
sẽ dự trù số Caddies phục vụ trong ngày.
Dữ liệu booking của khách do bộ phận lễ tân nhập vào cũng sẽ được xem tại bộ
phận Quản lý thành viên.
Hệ thống cho phép định giờ và khoảng cách giờ giữa mỗi nhóm chơi ngày thường/
ngày lễ.
Tùy theo ngày mà bộ phận Booking sẽ phân giờ cho các nhóm chơi theo giờ đã
tạo. Phần Booking cũng cho phép đánh dấu khóa sân trong trường hợp thi đấu, tính giờ
turn off cho từng nhóm... Phần này cũng cho phép khách book Caddy sẽ phục vụ, hệ
thống cũng sẽ kiểm tra trong ngày Caddy này đã được khách khác book chưa?
Hệ thống cũng cho phép ghi nhận thời gian tạm nghỉ của Caddy để thuận tiện kiểm tra
book caddy.
Đối với Caddies trong ngày, đầu ngày cần chấm công có mặt, trên danh sách này
nếu caddy được phân công sẽ tự động hiện lên với số BagNo và vòng chơi số mấy.
Mỗi BagNo có thể có nhiều Caddy phục vụ ở các vòng chơi khác nhau. Phần phân
công này hệ thống cũng dùng để tính bonus cuối tháng cho các Caddy, chấm công, tính
lương… Đồng thời cũng liên kết để chấm phần nhận xét, đánh giá của khách về Caddy
phục vụ. Phần đánh giá cũng được tập hợp và tính điểm phân loại Caddy cuối tháng và
cũng để sân golf ghi nhận và điều chỉnh sửa đổi cung cách phục vụ.

Hệ thống cũng theo dõi được số Caddies chưa ra sân cũng như các Caddies đã ra
sân mấy vòng, khách đang phục vụ.

4. Quản lý facilities và cho thuê đồ
Mục Quản lý facilities và cho thuê đồ thể hiện danh sách dịch vụ thuê giờ, danh
sách đồ cho thuê và giá thuê.
-

Danh sách dịch vụ thuê giờ

-

Danh sách đồ cho thuê và giá
Đồ cho thuê được kiểm soát thông qua các mã thuê và được phân loại theo nhóm.

Khách thuê đồ có thể thanh toán trực tiếp hoặc hệ thống cho phép kết nối để chuyển việc
thanh toán chi phí thuê đồ về thanh toán theo BagNo.

5. Quản lý khai báo giá và các chính sách giá
Các loại khách xác định tùy theo thứ trong tuần, giá tự động/ tự nhập. Các loại
chính sách giá Green, Caddy, Facility ngày thường hoặc cuối tuần/ lễ. Các sân golf có
công thức tính cho 1 vòng 18 hố và nửa vòng 9 hố. Có một số loại khách buộc phải có
lãnh đạo ký giảm giá.
Hệ thống cũng có các chính sách giảm giá cho nhóm khách visitor, tourament…
Mục này cũng quản lý thống nhất giá các mặt hàng bán tại Pro shop, giá của các
món ăn trong nhà hàng, các dịch vụ, đồ thuê. Có thể có các chính sách giá đặc biệt dành
cho thành viên/ thành viên VIP… Giá sẽ tự động thanh toán chung cho các phát sinh tại
sân golf.
Các nhân viên khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng đều có chính sách giảm giá,
trường hợp là lãnh đạo có quyền tiếp khách. Đây là các tiêu chí để phân loại hàng bán sử
dụng nội bộ trong hạch toán.
6. Hệ thống Pro shop
Mục này quản lý giá thống nhất các mặt hàng bán tại Pro shop (có phân biệt hàng
ký gửi và hàng tự doanh).
Khách hàng khi mua đồ tại Pro shop có thể thanh toán ngay tại shop hoặc chuyển
về thanh toán tại trạm cuối khi check out.
o Danh mục hàng proshop

Các mặt hàng Pro shop được phân loại theo mã hàng và loại hàng để thuận tiện
cho công tác quản lý, theo dõi lượng hàng bán ra theo từng ngày, lượng hàng tồn kho với
các form chức năng tạo mới mặt hàng, bán hàng, nhập hàng.
o Chức năng bán hàng

o Chức năng nhập hàng

7. Hệ thống nhà hàng
Tại hệ thống nhà hàng, thông tin về loại khách cũng tự động truyền đến và nếu
khách hàng có chính sách giảm giá chương trình sẽ tự động thực hiện. Hệ thống có khả
năng truyền các món khách gọi đến một máy in đặt tại bếp/ quầy Bar…món khách yêu
cầu để các nơi này chuẩn bị.
-

Quản lý món ăn: Món ăn tại nhà hàng được quản lý theo mã số riêng.

-

Có thể thanh toán trực tiếp hoặc thông qua
Hệ thống cho phép khách thanh toán trực tiếp tại nhà hàng, hệ thống nhà hàng có

thể in hóa đơn thanh toán cũng như xuất hóa đơn tài chính và thu tiền trực tiếp từ khách.
Phần chi phí này cũng có thể chuyển về bộ phận lễ tân thanh toán theo BagNo. Phần
chuyển thu này sẽ hiện lên màn hình check out của BagNo – tiền của nhà hàng.
Tại bộ phận lễ tân luôn kiểm tra được các khoản thu hộ được chuyển từ bộ phận
khác về.

Hệ thống cho phép chọn phương thức thanh toán, chuyển/ tách bàn để thanh toán
riêng.

Khách hàng có thể thanh toán gộp trong bag no mà không cần thanh toán ngay
hoặc có thể quẹt thẻ để xác nhận số booking hiện có trong hệ thống.

8. Quản lý check out
-

Lấy các thông tin từ pro shop và cho thuê
Các thông tin dịch vụ (Pro shop, facilities và cho thuê đồ) khách sử dụng trong

suốt thời gian trên sân sẽ được chuyển về bộ phận lễ tân để tổng hợp chi phí làm thủ
tục check out cho khách.
-

Tự động tính chi phí dựa trên các nội dung đã booking hoặc phát sinh

Hệ thống phần mềm sẽ tự động tính các chi phí mà khách đã booking hoặc các chi phí
phát sinh trong suốt quá trình khách ở trên sân.
-

Tổng hợp chi phí
Tại mỗi bộ phận đều có chức năng cập nhật giảm trừ cho khách. Tại các sân golf

thông thường Caddy phục vụ khách phải có trách nhiệm tập hợp các order (viết tay và có
chữ ký của khách) giao cho bộ phận quản lý Caddies chuyển về bộ phận lễ tân. Trường
hợp có các hệ thống tại các khu dịch vụ, hệ thống sẽ tổng hợp và tính tiền cho khách khi
khách check out.

Giá trị giảm được tính theo 02 cách, giảm theo giá trị hoặc tính % trên giá trị
khách thanh toán.
Nhân viên check out cho khách, có trách nhiệm xem xét lại tất cả các giấy tờ xác
nhận việc ký giảm và tiến hành thanh toán cho khách.
Từ các hóa đơn của BagNo hay của nhà hàng, pro shop, hệ thống phần mềm sẽ tập
hợp cho in hóa đơn tài chính.
Hệ thống cho phép in tập hợp cùng lúc nhiều số BagNo nhằm giảm thiểu thời gian
cho khách check out. Khi in hóa đơn theo nhóm khách, ngoài hóa đơn tổng hợp hệ thống
phần mềm cũng cho cho phép in các hóa đơn của từng BagNo.
Mọi dữ liệu phát sinh từ bộ phận lễ tân, nhà hàng, Pro Shop, facilities đều được chuyển
về lưu tại bộ phận kế toán.
Bộ phận kế toán tổ chức cập nhật các nguồn thu của khách về phí thẻ thành viên, phí
năm, phí chuyển nhượng và theo dõi công nợ của hội viên. Hệ thống có thể kết chuyển ra
số liệu kế toán để báo cáo và tổng hợp số liệu.

9. Báo cáo hệ thống
OneSGolf được thiết kế với khá nhiều báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp phục
vụ nhu cầu quản lý doanh thu và điều hành hoạt động của sân golf. Các báo cáo có thể có
tại từng bộ phận hoặc phân quyền sử dụng để theo dõi.
OneSGolf có thể thống kê các báo cáo như:
-

Thống kê các hóa đơn hủy

-

Thống kê các BagNo hủy (không còn dữ liệu thanh toán cuối cùng)

-

Đổi loại khách (việc này làm thay đổi doanh thu với khách)

-

Các BagNo không in hóa đơn (có check in mà không check out)

-

Thống kê các khoản chiết khấu cho khách: Kiểm soát các BagNo có giảm giá (ghi
nhận nhân viên thanh toán với các giảm giá này). OneSGolf cho phép kiểm tra
chéo giữa doanh thu báo cáo từ lễ tân.

-

Thống kê phục vụ của Caddies, danh sách Caddy có các ngày phục vụ, số vòng
Caddy phục vụ theo từng tháng

-

Thống kê số đường Golf

-

Thống kê doanh thu theo loại khách

-

Thống kê tổng số khách

-

Thống kê doanh thu theo từng ngày

-

Thống kê doanh thu theo thành viên

-

Thống kê khách công ty du lịch

-

Thống kê doanh thu theo quốc tịch

10. Phân quyền bảo mật
Hệ thống có 03 phân lớp bảo mật: lớp thứ nhất được bảo mật ngay trong việc truy
nhập chương trình, lớp thứ 2 được bảo vệ việc phân chức năng thực hiện của hệ thống.,
lớp thứ ba được thực hiện trong cơ sở dữ liệu.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng được bảo mật bởi ngay hệ thống, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc kiểm soát an ninh từ người sử dụng đến hệ thống chương trình.Khi
được cấp thông tin đăng nhập, mỗi người sẽ giữ những quyền hạn khác nhau, làm nhiệm
vụ khác nhau và có quan hệ mật thiết với nhau. Việc phân quyền này rất thuận tiện cho
người quản lý trong việc tổ chức cũng như nắm bắt tình hình (Khi các đối tượng được
phân quyền thì người quản lý sẽ có được quyền cao nhất – Admin, và có quyền kiểm tra
công việc của bất kỳ thành viên nào, làm như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý công
việc của từng nhân viên).
Ngoài ra, việc phân quyền còn giúp tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm được thời gian
thống kê thông số của các quyền cấp dưới của mình.
10.1. Phân quyền cho nhóm người dùng

Form Phân quyền cho nhóm người dùng cho phép người quản trị hệ thốngphân
quyền truy cập chức năng cho nhóm người dùng mà người quản trị đó có quyền quản lý.
Trong nhóm người dùng có quyền gì thì người dùng thuộc nhóm đó sẽ có những quyền
tương ứng.
10.2. Phân quyền cho người dùng
Form Phân quyền cho người sử dụng cho phép người quản trị truy cập chức năng
cho người dùng mà người quản trị đó có quyền quản lý. Trong nhóm người dùng có
quyền gì thì người dùng thuộc nhóm đó sẽ có những quyền tương ứng hoặc ít hơn.
IV. Công nghệ thực hiện
OneSGolf được xây dựng trên công nghệ .net và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
server với tính ổn định, chuyên nghiệp nhằm đem lại hiệu quả cao và giảm mọi chi phí
cho triển khai và ứng dụng.
Những thay đổi hoặc nâng cấp được thực hiện một cách đơn giản, nhanh chóng mà
không ảnh hưởng đến quy trình hay sai lệch thông tin đã có.
Hệ thống có thể phát triển thêm các tính năng nhằm đáp ứng những thay đổi trong
phương pháp điều hành và tổ chức của đơn vị linh động trong phương pháp quản lý.
Khi nâng cấp hoặc phát triển bổ sung, hệ thống được phát triển mang tính kế thừa
và đổi mới sẽ là một điểm mạnh các đơn vị có thể hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển
công nghệ này trong tương lai.
Trên đây là tài liệu giới thiệu tổng quát hệ thống quản lý sân golf, chúng tôi rất
mong hợp tác với quý đơn vị để đưa chương trình vào triển khai hiệu quả tại đơn vị, đảm
bảo cho một hệ thống ổn định, chính xác là công cụ hữu ích trợ giúp cho nhà quản lý.
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