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DANH SÁCH TÍNH NĂNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ BÁO GIÁ

TÍNH NĂNG

STT
I

GHI CHÚ

Quản lý nghiệp vụ báo giá
 Quản lý thông tin chi tiết sản phẩm:
Mã sản phẩm, tên sản phẩm, mô tả sản
phẩm, hình ảnh, Loại sản phẩm
(Rehau hoặc Sparlee), Hệ cửa (Cửa sổ,
cửa đi, vách kính, lang can kính, cầu
thang kính, phòng tắm kính và các sản
phẩm kính khác)

1

 Quản lý qui cách của sản phẩm: Trong

Quản lý sản phẩm

khoảng diện tích, giá kính đơn, giá
kính hộp, ghi chú từng qui cách
 Quản lý phụ kiện của sản phẩm: Tên
phụ kiện, loại phụ kiện (Roto, GU,
GQ), Giá phụ kiện, ghi chú
 Thống kê sản phẩm theo mã, tên sản
phẩm, hệ cửa, loại sản phẩm.

2

 Quản lý thông tin báo giá: Số báo giá,

Quản lý báo giá và xuất báo giá ra

ngày báo giá, khách hàng, tổng tiền ,

PDF

% chiết khấu, tiền chiết khấu, tổng
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tiền sau chiết khấu, Chi tiết về sản
phẩm và phụ kiện (Mã , mô tả chi tiết,
rộng, cao, diện tích, số lượng, Giá,
thành tiền, tình trạng (Mới, đã duyệt,
đã gởi khách hàng, khách hàng
confirm), Mã sản phẩm (tự nhập tay)
theo từng báo giá
 Quản lý điều chỉnh giá theo tỉ lệ % : ví
dụ nhập 10% thì giá mới sẽ tăng lên
10% so với giá ban đầu)
 Xuất báo giá ra file pdf , excel theo
mẫu
 Quản lý số báo giá tự động theo cấu
trúc (Ký tự + ngày tháng năm + số tự
động). Ví dụ: L11082016.0001
 Load giá sản phẩm và phụ kiên theo
các tiêu chí từ cơ sở dữ liệu giá qua
(theo kính đơn hoặc kính hộp, theo
hãng (GU, GQ),....
 Mã Khách hàng, tên khách hàng, địa
chỉ, địa chỉ khác, MST, điện thoại,
fax, ghi chú, thông tin người liên hệ
chính (tên người liên hệ, điện thoại,

3

Quản lý thông tin khách hàng (Cá

email).
 Quản lý hoạt động với khách hàng:

nhân hoặc công ty)

Gặp mặt, gọi điện, tình trạng (kế
hoạch, hoàn thành, hủy), nội dung,
ngày gặp mặt / gọi điện.
 Quản lý cảnh báo các hoạt động chưa
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hoàn thành ngoài màn hình giao diện
chính.

II

Quản lý thống kê
Thống kê báo giá theo khách hàng,

1

theo thời ngày báo giá, theo nhân
viên quản lý, theo tình trạng

2
3
4
III

Thống kê sản phẩm theo mã, loại
sản phẩm, hệ cửa
Thống kê phụ kiện theo mã, loại
sản phẩm, hệ cửa phụ kiện
Thống kê khách hàng: tên, email,
điện thoại,…

Quản lý hệ thống

1

Quản lý thông tin nhân viên

2

Quản lý người dùng

Quản lý thông tin cơ bản của nhân viên: mã,
tên, phòng ban, chức vụ, địa chỉ, điện thoại…
Thay đổi mật khẩu
Phân quyền cho người dùng được sử dụng
chức năng nào của phần mềm:

3

Quản lý phân quyền

+ Quản lý xem được toàn bộ dữ liệu của nhân
viên
+ Nhân viên chỉ xem được dữ liệu của chính
mình

IV
1
2
3

Quản lý danh mục
Quản lý danh mục đơn vị tính
Quản lý danh mục loại sản phẩm
(Rehau, Sparlee)
Quản lý danh mục hệ cửa: Cửa sổ,
cửa đi, vách kính
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4

Quản lý danh mục loại phụ kiện
(Roto, GU, GQ)
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