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Ứng dụng tin học trong công tác kinh doanh đã đem lại nhiều thành công vang dội, nhờ thu thập
đầy đủ thông tin nhà quản lý sẽ đưa ra được những chính sách kinh doanh, khuyến mãi hợp lý
để thu hút khách hàng: thẻ thành viên, quà tặng, tích lũy điểm (loyalty), … Phần mềm quản lýi
Pharm Spa
là công cụ hỗ trợ bạn thực hiện các công việc này.

Phần mềm quản lý Spa - iPharm Spa được thiết kế phù hợp cho các trung tâm Spa,
Massage,…

Tính năng chính của iPharm Spa gồm có
Quản lý
Quản lý lịch hẹn của khách hàng
Quản lý chuyên viên chăm sóc theo ca
Quản lý thẻ thành viên khách hàng và các chương trình khuyến mãi: giảm giá, tích lũy
điểm,…
- Sử dụng mã vạch và hỗ trợ in thẻ thành viên
Quản lý khách hàng: quản lý đầy đủ thông tin về khách hàng, đơn giản dễ sử dụng
Quản lý mặt hàng: quản lý các sản phẩm mỹ phẩm, quản lý các gói dịch vụ (chương trình
chăm sóc (series).
Quản lý bán hàng: phiếu bán hàng, phiếu giao hàng, phiếu xuất kho.
Quản lý doanh thu bán hàng theo nhân viên, quản lý doanh thu theo nhân viên chăm sóc
Hỗ trợ nhiều báo cáo theo các tiêu chí khác nhau.
Bảo mật
iPharm Spa hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng
iPharm Spa đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương
ứng trong hệ thống
Tiện ích
Hỗ trợ xuất dữ liệu ra excel
Hỗ trợ các thao tác xử lý số liệu nhanh chóng
Môi trường làm việc
- iPharm Spa chạy trên môi trường windows có giao diện đồ họa thân thiện. Ngôn ngữ giao
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tiếp bằng tiếng Việt dễ sử dụng.
- iPharm Spa có thể sử dụng riêng rẽ (máy đơn ) hay nhiều người dùng (chạy trên mạng nội
bộ)
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).
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IPHARM
Địa chỉ: 118 Yên Lạc – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Người liên hệ
: Nguyễn Thế Đông
Số điện thoại tư vấn : 04.39 942 764 – 0914 336 196
Email
: dong@ipharm.vn
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