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iPharm.,JSC trân trọng giới thiệu iPharm Saleman - giải pháp quản lý bán hàng chuyên dành
cho các cửa hàng kinh doanh từ nhỏ tới lớn, bán buôn - bán lẻ, shop thời trang, shop mỹ phẩm,
đại lý phân phối, siêu thị cao cấp…

iPharm Saleman đem lại một diện mạo mới, với phong cách chuyên nghiệp, chính xác và
thuận lợi trong quản lý kinh doanh.

Do vậy không thể giải quyết thấu đáo những khó khăn đang tồn tại:
- Quý khách tốn nhân lực và dễ sai sót trong việc tổng hợp báo cáo cho từng ngày, từng đợt
báo cáo do dùng những phương pháp thủ công như dùng nhân viên hoặc tự tổng hợp với rất
nhiều sổ sách giấy tờ đủ loại to nhỏ, nặng nhẹ.
- Quý khách lo lắng về sự thiếu chính xác trong thu chi, trong xuất nhập hàng hóa do quí
khách không thể trực tiếp hoặc do những thống kê sai sót.
- Quý khách không thể quản lí tồn kho một cách chính xác.
- Quý khách đau đầu với việc ghi chép sổ sách, quí khách đã mất quá nhiều thời gian để
tập trung phát triển, những con số, những trang giấy dài khiến quí khách mệt mỏi gấp bội.
- Quý khách không kiểm soát được chính xác tình hình hoạt động kinh doanh của cửa hàng,
quí khách không dễ để biết loại hàng giá cả biến động trong công việc kinh doanh một cách cụ
thể chính xác.
- ….
Công ty chúng tôi với đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm đã có một khoảng thời gian dài nghiên cứu,
khảo sát thực tế, phân tích nghiệp vụ, lựa chọn công nghệ tiên tiến để xây dựng nên phần mềm
"Quản lý Bán hàng" iPharm Saleman với các chức năng quản lý tiện ích :- Sử dụng mã vạch
trong quản lý xuất nhập.
Kiểm soát dễ dàng lượng hàng, tiền nhập-xuất-tồn tại thời điểm bất kỳ.
Lập dự trù nhập hàng nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng.
Quản lý chặt chẽ lượng và tiền hàng của từng ca, từng nhân viên .
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Quản lý xuyên suốt quá trình diễn biến giá hàng .
Quản lý tất cả các chi phí phục vụ cho hoạt động của cửa hàng .
Theo dõi công nợ chi tiết của nhà cung cấp/khách hàng.
Thuận lợi cho việc phân tích, đánh giá doanh số-lợi nhuận theo mặt hàng, nhóm hàng, theo
mùa, theo nhân viên .
Cung cấp hệ thống báo cáo thống kê hoàn chỉnh nhất :
Bảng kê tổng hợp và chi tiết xuất nhập tồn .
Bảng kê tổng hợp và chi tiết nhập.
Bảng kê tổng hợp và chi tiết xuất .
Bảng kê bán hàng cho khách quen, khách lạ (tổng hợp và chi tiết) .
Bảng kê chi phí hoạt động, bảng kê công nợ nhà sản xuất/khách hàng.
Thống kê doanh số bán theo nhân viên theo ca.
Thống kê doanh số bán theo nhóm, theo loại mặt hàng .
Bảng tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh .
Báo cáo tổng hợp .
Phân tích và đánh giá doanh số, lợi nhuận .
- Tính dễ dùng tiện lợi:
- Giao diện tiếng việt .
- Sử dụng thao tác bằng bàn phím với nhiều phím tắt .- Thuật ngữ dễ hiểu.- Chạy trên hệ điều
hành Windows.
- Tính chính xác, tốc độ, linh hoạt :
- Hệ thống tính toán dựa trên dữ liệu đầu vào tuyệt đối chính xác -. Khả năng xử lý tốc độ cao
với công nghệ mới .
- Tiết kiệm
tối đa sức lao động của người dùng .
- Tính bảo mật an toàn :
- Dữ liệu được tự động sao lưu dự phòng -. Khả năng phân quyền người dùng đến từng chức
năng .
- Chúng cam kết tư vấn giải pháp, hướng dẫn sử
dụng phần mền miễn phí .
iPharm mong
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muốn tìm kiếm sự hợp tác từ phía khách hàng với mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm
tối đa thời gian cũng như những công việc tưởng chừng khiến quí khách quá mệt mỏi và căng
thẳng. Quí khách đừng ngần ngại! hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất, để việc kinh doanh của
quí khách được thực sự tốt hơn vì đó là điều chúng tôi mong muốn hơn hết.
Cam kết hỗ trợ và chính sách bảo trì.
- Sản phẩm được bảo hành trong thời gian 12 tháng (miễn phí).
- Tư vấn phần cứng sử dụng kèm theo (miễn phí).
- Sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo trì, dịch vụ nhập dữ liệu ban đầu.Tải bộ cài tại: http://ipha
rm.vn/iPharmSaleman
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IPHARM
Địa chỉ: 118 Yên Lạc – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Người liên hệ
: Phan Đức BảoSố điện thoại tư vấn khách hàng : 04.39 942
764 – 0903 246 124 - 0903 246 124
Email
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