TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VNPT
CÔNG TY PHẦN MỀM VNPT

BẢNG BÁO GIÁ
DỊCH VỤ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG -VNPT POS
Kính gửi : Quý khách hàng
Công ty phần mềm VNPT trân trọng gửi đến Quý khách hàng báo giá Dịch vụ phần mềm Quản lý bán hàng
như sau:
POS0
(Basic)

POS1
(Professional)

POS+
(Expansion)

90.000 vnđ/tháng

180.000 vnđ/tháng

380.000 vnđ/tháng
(Thêm 1 Cửa hàng:
180.000 vnđ/tháng)

1 năm

1 năm

1 năm

Số lượng cửa hàng được khai báo trong chuỗi

1

1

2

Số lượng quầy thu được khai báo tại mỗi cửa hàng

1

Không giới hạn

Không giới hạn

Số lượng người dùng được khai báo

1 user quản trị
2 user bán hàng

1 user quản trị
4 user bán hàng

Không giới hạn

Số buổi đào tạo tập trung (miễn phí)

1 buổi

2 buổi

2 buổi/1 cửa hàng

100 hàng hóa

Không giới hạn

Không giới hạn

24/7

24/7

24/7

NỘI DUNG
GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ VÀ THỜI GIAN SỦ DỤNG
Giá cước dịch vụ
Thời gian đăng ký sử dụng tối thiểu
QUYỀN LỢI

Số lượng hàng được khai báo
Hỗ trợ sử dụng
TÍNH NĂNG CHÍNH
Quản lý danh sách các cửa hàng trong
chuỗi



Quản lý danh sách các quầy thu

Danh mục





Quản lý nhóm hàng hóa







Quản lý danh mục hàng hóa








Quản lý giá bán tại các cửa hàng
Quản lý Khách hàng







Quản lý Nhà cung cấp











Cấp thẻ khách hàng trung thành

Quản lý
kho

Quản lý đơn đặt hàng tới nhà cung ứng







Nhập kho và lưu kho hàng hóa







Nhập hàng trả lại







Tồn kho







Kiểm kê hàng hóa







Quản lý
khuyến
mại

Quản lý
bán hàng,
xuất kho

Công nợ

Cấu hình các chương trình khuyến mại





Quản lý danh sách quà tặng





Xuất kho (nội bộ hoặc khách hàng)







Bán hàng đã nhập kho







Bán hàng và nhập kho sản phẩm







Báo cáo bàn giao ca







Tra cứu giao dịch







Đồng bộ dữ liệu bán hàng OFFLINE







Lịch sử giao dịch với khách hàng





Công nợ phải thu





Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu





Lịch sử giao dịch với nhà cung cấp





Công nợ phải trả





Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả









Trang tin nội bộ





Quản trị trang tin tức nội bộ





Các báo cáo tổng hợp

Báo cáo
Tin tức

Thiết lập
hệ thống



Khai báo thông tin cửa hàng







Khai báo vị trí làm việc của nhân viên







Quản lý người dùng, phân quyền







Khai báo các danh mục dùng chung khác
(loại KH/NCC, Phân cấp khu vực, nhóm
thị trường…)







Đổi mật khẩu







1 Quy định chung
- Gói POS0 muốn tăng số lượng hàng hóa hoặc bổ sung các chức năng khác hoặc số lượng người
dùng thì nâng cấp lên gói POS1 hoặc gói cao hơn.
- Gói POS1 nếu muốn tăng số lượng cửa hàng thì nâng cấp lên gói POS+.
- Gói POS+ mỗi cửa hàng tăng thêm tính 180.000 vnd/1 cửa hàng/1 tháng.
2 Các dịch vụ đi kèm (Khách hàng có thể chọn/không chọn hạng mục này)
- Miễn phí dịch vụ nhập danh mục các hàng hóa từ file excel vào hệ thống.
- Dịch vụ kiểm kê tại cửa hàng và nhập kho để sẵn sàng bán hàng là 500.000VND/1 người/1 ngày.
- Dịch vụ đào tạo tập trung tại cửa hàng ngoài quy định của gói dịch vụ là 300.000 VND/ 1 buổi
Lưu ý: Báo giá có hiệu lực từ ngày / /
và có thể được thay đổi mà chưa kịp thông báo, vui lòng liên
hệ với chúng tôi để có báo giá cập nhật mới nhất.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!

