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Phần mềm bán hàng online 
Phù hợp cho mô hình bán lẻ, bán buôn, bán hàng đa cấp.  

Giúp cho các cửa hàng thời trang, điện thoại, điện tử, mỹ 

phẩm, bar cafe, nhà hàng, hiệu thuốc dễ dàng trong việc 

kiểm soát theo dõi bán hàng 
 

www.s247.vn 

 

Website bán hàng 
S247.VN cung cấp website sẵn đi kèm với phần mềm bán hàng.  
 

 Giao diện tùy chọn theo mô hình của hàng 

 Hàng hóa trong phần mềm tự động đưa lên web theo nhóm 

 Cho phép viết bài viết giới thiệu của hàng 

 Cung cấp thông tin địa chỉ cửa hàng, bản đồ và số điện thoại hotline 

 Cập nhật quản lý các câu hỏi FAQ thường gặp của shop 

 Cho phép khách hàng của shop đăng ký thành viên 

 Đặt hàng và mua hàng online trên web 

 Hỗ trợ thanh toán trực tuyến 

 Chia sẻ sản phẩm trên web lên thằng facebook của cửa hàng  

 
 

Xem thông tin chi tiết tại www.s247.vn

http://www.yourcompanywebsite.com/
http://www.yourcompanywebsite.com/


                                                                                                   Bán hàng Online 
                

 Tiện lợi kiểm soát việc bán hàng 24 / 7 

 Không cần đầu tư nhiều phần cứng 

 Không lo mất dữ liệu 

 Báo cáo tự động hàng ngày 

 Kiểm soát toàn bộ việc bán hàng từ xa 

 Quản lý một hoặc nhiều địa điểm dễ dàng 

 

 

 

 

 

Tại sao lựa chọn s247.vn? 
Phần mềm bán hàng S247.VN hoàn toàn online trên web với đầy đủ các tính năng 

từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với các loại hình đa dạng của các cửa hàng. 

Phần mềm chạy trên mọi thiết bị điện thoại đi động, máy tính bảng có thể truy cập 

mọi lúc mọi nơi 24/7 

Phần mềm chạy ổn định, số liệu tồn kho chính xác  tuyệt đối theo thời gian báo cáo 

Các tính năng chính của phần mềm bán hàng online:

SMS & EMAIL  

Phần mềm tích hợp sẵn hệ thống 

marketing online chăm sóc khách hàng. 

Với tính năng SMS  & Email tích hợp sẵn trong phần 
mềm bán hàng. Cửa hàng có thể chủ động phân loại 
danh sách nhóm khách hàng theo doanh số để chủ 
động gửi SMS và Email marketing chăm sóc khách 
hàng.  

Ngoài ra phần mềm còn có tính năng cho phép 
nhắn tin cảm ơn khách hàng sau khi mua hàng .

 Quản lý nhiều địa điểm bán hàng 

 Quản lý kho hàng theo địa điểm 

 Khởi tạo hàng hóa tồn kho từ excel 

 Nhập hàng từ nhà cung cấp có theo 

dõi công nợ nhà cung cấp 

 Nhập trả hàng từ khách hàng 

 Xuất trả hàng nhà cung cấp 

 Xuất bán lẻ theo dõi doanh số bán 

 Hỗ trợ bán hàng mã vạch 

 Bán hàng bằng POS trên web hoặc 

cài đặt về máy 

 Công cụ thiết kế mã vạch chuyên 

nghiệp 

 Quản lý điểm thưởng, quy đổi khi 

bán hàng 

 In hóa đơn theo nhiều mẫu 

 Báo cáo doanh số bán hàng theo 

nhân viên, địa điểm 

 Báo cáo hàng trả lại 

 Báo cáo tồn kho theo địa điểm, kho  

 Báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa 

 Báo cáo lãi lỗ hàng hóa 

 Báo cáo tồn kho mọi thời điểm 

 Xuất bán phân phối cho đại lý 

 Theo dõi công nợ đại lý 

 Chức năng quản lý bảo hành, kích 

hoạt, tra cứu bảo hành điện tử qua 

tin nhắn SMS 

 Chức năng theo dõi thu chi công nợ 

khách hàng, nhà cung cấp 

. 

 
 

Khuyến mại 
Phần mềm bán hàng S247.VN được thiết kế cho 
phép  cửa hàng có thể quản lý: 

 Chương trình giảm giá 

 Coupon giảm giá 

 Giảm giá trực tiếp tiền hoặc % hóa đơn 

Bán hàng kết hợp nhiều chương trình khuyến mại, 
giảm giá khác nhau trong phiếu bán hàng một cách 
tự động. Nhân viên bán hàng chỉ việc bán hệ thống 
sẽ tự động tính toán các chương trình khuyến mại 
giảm giá tự động khi xuất bán hàng

  


