CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH 247
TS: Tầng 5, Số 82 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
VP: Tầng 6 Toàn nhà Green Office, Meco Complex , 102 Trường Chinh, HN
Tel: 1900.0073 hoặc 04.3689.7373 – Hotline: 098.881.5656
Website: https://s247.vn

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ S247.VN
STT

DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

Gói MS01
99.000đ/tháng

Gói MS02
149.000đ/tháng

Phần mềm quản lý bán hàng S247.VN
- Quản lý phân quyền, in mã vạch, quản lý giá
- Quản lý xuất, nhập, xuất hủy cân kho
01

- Quản lý tồn kho, kiểm kê, thẻ kho vật tư
- Báo cáo doanh số, lợi nhuận
- Quản lý quỹ - công nợ khách hàng, nhà cung cấp

Không

- Quản lý sửa chữa bảo hành – bảo hành điện tử

Không

Website tích hợp kết nối dữ liệu phần mềm
02

<= 500 SP

> 500 SP

- Tích hợp gian hàng Facebook (một mẫu chuẩn FB)

+50.000đ

+50.000đ

- Bản web thương mại (tùy chọn 24 mẫu đẹp)

+50.000đ

+50.000đ

- Miễn phí công cụ Email marketing online

Miễn Phí

Miễn Phí

- Sản lượng Email gửi mua theo bảng giá dịch vụ

Bảng giá

Bảng giá

- Miễn phí công cụ sms chăm sóc khách hàng

Miễn Phí

Miễn Phí

- Sản lượng SMS gửi mua theo bảng giá dịch vụ

Bảng giá

Bảng giá

Miễn Phí

Miễn Phí

Báo giá

Báo giá

Báo giá

Báo giá

Miễn Phí

Miễn Phí

Phần mềm Email marketing online
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Phần mềm SMS marketing online
04

Hệ thống kích hoạt tem điện tử phủ cào
05

06

- Miễn phí công cụ quản lý tem điện tử
- Giá tem phủ cào phổ thông (3x5cm, có serial, mã
vạch, có phủ cào, tem decan dính, in mầu)
- Thiết kế mẫu tem theo yêu cầu riêng
Chia sẻ thông tin sản phẩm và khuyến mãi lên Shopgo.vn
- Trang thông tin sản phẩm, khuyến mại theo SHOP

Quý khách lưu ý:
- Phiên bản MS01: 99.000đ/tháng – Giới hạn số lượng quản lý <= 1.000 mã hàng, lớn hơn 1.000 mã (+ 50.000đ)
- S247.vn thu phí dịch vụ theo tháng sử dụng – không bán vĩnh viễn hay trọn đời!
- Thêm 01 (một) điểm bán hàng, S247.vn thu thêm 99.000/tháng.
- Quý khách đóng phí 06 tháng/ lần S247.vn tặng ngay 01 tháng sử dụng.
- Quý khách đóng phí 12 tháng/ lần S247.vn tặng ngay 03 tháng sử dụng.

