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PHẦN MỀM BÁN HÀNG
tôn – thép – vật liệu xây dựng
Phần mềm bán hàng tôn – thép – vật liệu xây dựng của Công ty Đất Mũi là sản phẩm thiết kế đặc thù
cho ngành sản xuất và thương mại tôn thép, tự hào là sản phẩm số 1 về chuyên ngành VLXD. Hãy trải
nghiệp sản phẩm để thấy công việc quản lý và bán hàng của bạn nhẹ nhàng như thế nào.
Mặt hàng ngành sắt thép: Thép cuộn, thép tấm, thép hình (U, V, I vuông, …), thép ống, sắt cây, sắt
cuộn, tôn các loại (sóng ngói, sóng vuông, …), …
Đặc điểm mua bán: Tôn (mua kg, cắt bán mét), sắt cuộn (mua kg, bán kg), sắt cây (mua kg, bán cây),
… Vì vậy, phần mềm bán hàng phải theo dõi được ít nhất 2 đơn vị tính song song và cho phép chọn 1
trong 2 đơn vị tính đó để nhập hoặc xuất kho đồng thời tự động quy đổi ra đơn vị còn lại. Phần mềm
bán hàng tôn thép của Công ty Đất Mũi xử lý triệt để yêu cầu này.
Đơn giản hoá khâu tính toán: Những trường hợp cắt hàng theo quy cách, phần mềm bán hàng cho
phép nhập quy cách và tính ra tổng số lượng bán của mặt hàng. Ngoài ra, trên phiếu xuất hàng còn thể
hiện chính xác số tiền khách đặt cọc, tiền khách thanh toán và nợ còn lại phải thu. Phiếu xuất hàng
dưới đây minh hoạ cho trường hợp này.

Lập phiếu xuất bán hàng nhanh chóng: Với phần mềm bán hàng này nhân viên bán hàng chỉ cần
thực hiện vài thao tác là có thể in ra phiếu xuất hàng chuyên nghiệp để giao cho khách. Không phải
mất thời gian tra cứu giá bán vì hệ thống tự động lấy giá bán lưu trong danh mục mặt hàng.
Xem báo cáo tức thời: Phần mềm bán hàng cho phép nhân viên cũng như lãnh đạo đơn vị xem báo
cáo hàng tồn kho, doanh số bán hàng, công nợ, … bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu chỉ bằng cái nhấp
chuột.
Quản lý nhiều cửa hàng – chi nhánh: Với những đơn vị có nhiều cửa hàng – chi nhánh rải rác ở
nhiều nơi thì đây là giải pháp quản lý tập trung hiệu quả, đáp ứng nhu cầu báo cáo tổng hợp nhanh
chóng tức thì.
Chạy ứng dụng qua mạng internet: Trong điều kiện hạ tầng mạng phát triển như hiện nay, người ta
có thể truy cập internet thông qua thuê bao ADSL, USB 3G, WIFI, ... và có thể đảm bảo luôn luôn kết
nối được internet qua một trong các phương tiện đó. Giải pháp phần mềm của chúng tôi cho phép nhân
viên, người quản lý có thể tương tác với dữ liệu qua mạng internet, khi đó dữ liệu có thể lưu trữ trên
máy tính để bàn hay máy chủ của Công ty hoặc thuê host để lưu trữ. Giải pháp này đặc biệt hữu hiệu
khi đơn vị có nhiều cửa hàng – chi nhánh ở nhiều nơi.
Chi tiết nghiệp vụ quản lý:

















Nhập mua hàng
Đơn đặt hàng của khách hàng
Xuất bán hàng. Có thể xuất theo quy cách rất tiện lợi.
Nhập hàng trả về
Xuất trả hàng
Xuất chuyển kho nội bộ
Thu tiền khách hàng
Chi trả tiền hàng cho nhà cung cấp
Chi khác: Tiền lƣơng NV, tiền thuê VP, tiền vận chuyển, …
Điều chỉnh hàng tồn kho
Điều chỉnh nợ phải thu – phải trả
Quản lý khách hàng theo địa bàn, khu vực
Quản lý mặt hàng theo 2 hoặc 3 đơn vị tính
Cho phép ấn định % lợi nhuận trên giá bán dựa vào giá nhập mua gần nhất
Chức năng phân quyền sử dụng
…

Báo cáo:









Nhật ký bán hàng
Chi tiết doanh số bán hàng theo mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng, nhân viên. Có cột thể hiện
chênh lệch giữa giá vốn và giá bán
Tổng hợp doanh số bán hàng theo mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng, nhân viên. Có cột thể hiện
chênh lệch giữa giá vốn và giá bán
Thống kê hàng bán chậm
Chi tiết nợ phải thu. Tổng hợp nợ phải thu khách hàng.
Chi tiết nợ phải trả. Tổng hợp nợ phải trả nhà cung cấp.
Chi tiết hàng tồn kho. Tổng hợp hàng tồn kho theo mặt hàng, nhóm hàng, kho hàng, …
Kết quả kinh doanh (lãi/lỗ)

Một số mẫu báo cáo tham khảo:

Khách hàng của chúng tôi: Toàn Quốc
-

CÔNG TY TNHH VLXD TÔN HIỆP PHÁT – TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
CÔNG TY TNHH VLXD TÔN NAM PHÁT – TT Kiến Đức, Đăk Nông
CÔNG TY TNHH MINH SANG – TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
NHÀ MÁY TÔN TÂN PHƢỚC KHANH – Đồng Nai
CÔNG TY TNHH MTV LỘC MỸ KHÁNH – Đồng Nai
CÔNG TY TNHH TM-DV XNK DU LỊCH THANH SƠN – Bà Rịa Vũng Tàu
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC ĐẠT – TP. Vũng Tàu
CÔNG TY TNHH HOÀ PHÁT ĐẠT – TP. Vũng Tàu
CỬA HÀNG VLXD KHƢƠNG THỊ NGUYỆT – Vũng Tàu
CỬA HÀNG VLXD ĐOAN VẤN – Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu
CỬA HÀNG SẮT – NHÔM – INOX QUÂN ANH – Tháp Mƣời, Đồng Tháp
CỬA HÀNG VLXD MAI THÀNH VƢƠNG – TP.Cà Mau
CÔNG TY TNHH TM-DV HOÀNG DUY – TP.Cà Mau
CÔNG TY TNHH BA TƠ – TX. Dầu Tiếng, Bình Dƣơng
CÔNG TY TNHH SẮT THÉP AN ÁNH QUANG – TT.Mỹ Phƣớc, Bến Cát, Bình Dƣơng
DNTN THÁI THỊNH - TT Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phƣớc
CÔNG TY TNHH TM-DV SẮT MINH SƠN - Q.Gò Vấp, TP.HCM
CÔNG TY THÉP KỲ ĐỒNG – TP.HCM
CÔNG TY THÉP VIỆT NGA – TP.HCM
CÔNG TY TNHH MTV THÉP VIỆT MINH – TP.HCM
CÔNG TY TNHH MTV TM & XD HÀ QUY – TX. Lai Châu, Lai Châu
CỬA HÀNG VLXD CAM VŨ - Cam ThuƤy, Cam Lôƥ, Quảng Trị
...
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