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Phần mềm quản lý bán hàng DMS 

Bạn gặp khó khăn gì trong việc quản lý bán hàng ? 

 Danh mục mặt hàng quá nhiều nên khó tra cứu, xác định giá bán 

 Lập hoá đơn bán hàng hoặc phiếu xuất hàng thủ công chậm, thiếu chuyên nghiệp và dễ sai 

sót 

 Mất nhiều thời gian cho việc tính toán công nợ, tồn kho, doanh số bán hàng 

 Thật khó trả lời ngay được câu hỏi: Cửa hàng đang còn những mặt hàng gì, số lượng bao 

nhiêu ? Công nợ thực tế của khách hàng A đến thời điểm hiện tại ? 

 Số liệu rời rạc trên các file excel nên dễ thất lạc và không bảo mật 

 Còn nữa … 

Với phần mềm DMS, những vấn đề trên sẽ được giải quyết 
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Tổng quan về phần mềm: 

Phần mềm quản lý bán hàng DMS có tính chuyên sâu rất cao, đặc biệt 

với giải pháp quản lý nhiều cửa hàng - chi nhánh, cơ chế quản lý tập 

trung – bán tập trung là những vấn đề mà các đơn vị có nhiều cơ sở bán 

hàng quan tâm nhất. 

Chƣơng trình đƣợc thiết kế đơn giản để bộ phận bán hàng ở mọi trình 

độ đều có thể sử dụng đƣợc. 

Đặc biệt khả năng truy vết và phục hồi lại các chứng từ bị sửa/xoá bởi 

ngƣời dùng sẽ giúp cho ngƣời quản lý đƣa ra các biện pháp xử lý kịp 

thời, tránh thất thoát doanh thu và tài chính. 

Ngoài những tính năng sẵn có, chúng tôi sẵn sàng chỉnh sửa, bổ sung 

theo yêu cầu của quý khách 

Chức năng quản lý: 

 Quản lý nhập mua, xuất bán hàng. 

 Quản lý thu, chi: thu tiền khách hàng, chi trả tiền cho nhà cung cấp, chi huê hồng, chi 

tiền thuê VP, chi lƣơng, chi quản lý khác, … 

 Nhập hàng khách trả về. Xuất trả hàng cho nhà cung cấp. 

 Xuất chuyển kho nội bộ. 

 Quản lý đặt hàng. Theo dõi tiến độ giao hàng. Nhắc nhở giao hàng. 

 Lập báo giá. Cho phép ấn định % lợi nhuận cho từng mặt hàng dựa vào giá nhập kho 

gần nhất. 

 Quản lý khách hàng theo địa bàn (khu vực). 

 Điều chỉnh nợ phải thu – phải trả. 

 Quản lý user theo cửa hàng và phân quyền sử dụng. 

 Đánh số chứng từ (số phiếu) theo từng chi nhánh - cửa hàng. 

 Quản lý tồn kho theo đơn vị chính, đơn vị quy đổi. 

 Phân quyền sử dụng. Phục hồi chứng từ đã xoá, truy vết chứng từ đã sửa 

 Thống kê hàng tồn kho dƣới mức tối thiểu theo quy định. 

 Báo cáo hàng tồn kho theo nhóm hàng, mặt hàng. 

 Báo cáo công nợ, phải thu, phải trả. Phân tích nợ phải thu – phải trả theo tuổi nợ. 

 Báo cáo doanh số bán theo khách hàng hoặc nhân viên bán hàng. Có cột thể hiện tiền 

trên lệch giữa giá vốn và giá bán. 

 Thống kê hàng bán chậm. 

 Báo cáo kết quả kinh doanh (lãi/lỗ) 

 Báo cáo khác 

 



Một số khách hàng tiêu biểu: 

o CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY TP.HCM 

o CÔNG TY TNHH MINH SANG – TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 

o CÔNG TY TNHH VLXD TÔN HIỆP PHÁT – TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp 

o CÔNG TY TNHH VLXD TÔN NAM PHÁT – TT. Kiến Đức, Đăklăk 

o CÔNG TY TNHH MTV LỘC MỸ KHÁNH – Đồng Nai 

o CÔNG TY TNHH TM-DV XNK DU LỊCH THANH SƠN – Bà Rịa Vũng Tàu 

o CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC ĐẠT – TP. Vũng Tàu 

o CÔNG TY TNHH BA TƠ – TX. Dầu Tiếng, Bình Dƣơng 

o CÔNG TY THÉP KỲ ĐỒNG – TP.HCM 

o CÔNG TY THÉP VIỆT NGA – TP.HCM 

o CÔNG TY TNHH MTV THÉP VIỆT MINH – TP.HCM 

o CÔNG TY TNHH MTV TM & XD HÀ QUY – TX. Lai Châu, Lai Châu 

o CỬA HÀNG VÒI NƢỚC CENTA – TP.HCM 

o … 

 


