Cọng ty cọ phán
Giái pháp Phán mệm Dọánh nghiệp
Solution Software Enterprise

Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng xe máy 2S/Head - SMMS
Sản phẩm và dịch vụ

• Báọ mát cáọ, trụy cáp mọi lục mọi nợi

• Đáp ứng mọi nghiệp vụ chụọi 2S

• Tháọ tác đợn gián, thụán tiện, thán thiện

• Tọi ứụ họá háng tọn khọ

• Thiệt kệ hứợng mợ dệ sứá đọi náng cáp

• Giá táng dọánh sọ bện vứng

• Triện khái nhánh chi phí tháp

• Kiệm sọát chi phí, tọi ứụ họá lợi nhụán

• Giáọ tiệp tọt vợi các thiệt bi ngọái vi

• Giứ chán khách háng thán thiệt

• Báọ hánh 24/24

• Cọng nghệ hiện đái

Trang 2

Một số khách hàng tiêu biểu
1.

Chuỗi chăm sóc xe thông minh - iMotor

2.

Công ty TNHH Phát Thành Vinh - HCM (Chuỗi 20 cửa hàng)

3.

Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát - Thái Bình (Chuỗi 20 cửa hàng)

4.

Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát 2 - Thái Bình (Chuỗi 5 cửa hàng)

5.

Công ty TNHH Xe máy Huy Phương - Thái Bình (Chuỗi 5 cửa hàng)

6.

Thành đạt 3S - YAMAHA Thái Bình

7.

Xe Đạp Thống Nhất Hà Nội - Chi nhánh trên toàn quốc

8.

Công ty TNHH Kỹ thuật Xe máy Tân Việt Motor - HN (Chuỗi 5 cửa hàng)

9.

Công ty TNHH Xe Máy HONDA Hồng Hạnh - HN (Chuỗi 5 cửa hàng)

10.

Công ty TNHH Xe máy Thành Gia Motor - HN (Chuỗi 05 cửa hàng)

11.

Xe máy Việt Á (Chuỗi 3 cửa hàng) -HN

12.

Trung tâm kỹ thuật xe máy Đức Lâm Moto - HN

13.

Phụ tùng xe máy RK - PUPPY (Đại lý trên toàn quốc) - HN

14.

Công ty TNHH TM và Dịch vụ Hà Nội Motor - HN

15.

Cửa hàng Xe máy Công Bằng - HN

16.

Xe máy Tuấn Minh - Hà Nội

17.

Xe máy Thành Phát - Hà Nội

18.

Phụ trùng xe máy Hoa Anh Đào - Phố Huế, HN

19.

Xe máy Lam Sơn - Tô Hiến Thành, HN

20.

Công ty TNHH Xe máy Piaggio TQH - Sơn La (02 cửa hàng)

21.

Cửa hàng xe máy Cường Vũ - Sơn La

22.

Công ty TNHH Xe máy Toàn Hằng - Sơn La (05 cửa hàng)

23.

Công ty TNHH Xe máy Việt Lâm - Phú Thọ (05 cửa hàng)

24.

Cửa hàng Xe máy Hữu Thùy - Phú Thọ

25.

Công ty TNHH Xe máy Vạn Phong - Hải Phòng (10 cửa hàng)

26.

Công ty TNHH Ô tô - Xe máy Đông Phương –Hải Phỏng (03 cửa hàng)

27.

Công ty TNHH Phụ tùng ô tô xe máy Hữu Đang - Lào Cai

Trang 3

Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Quản lý bán phụ tùng


Sứ dụng má vách (bárcọdệ, QRCọdệ), RFID đệ
qụán ly háng tọn khọ vá họ trợ bán háng qụá đáụ
đọc scán bárcọdệ, đáụ thụ phát sọng Rádiọ



Qụán ly vi trí háng họá trọng khọ giụp ngứợi
khọng cọ nghiệp vụ cụng cọ thệ láy chính xác
phụ tụng trọng khọ, tránh nhám lán sái xọt



Qụán ly hính ánh vá thọng tin sán phám



Qụán ly lich sứ mụá háng cụá khách háng



Qụán ly hán báọ hánh sán phám bán rá



Qụán ly giợi hán tọn khọ giụp tọi ứụ họá lứợng
háng tọn táng tọi đá khá náng cụng ứng



Qụán ly mát háng bán nhánh, bán chám, thợi gián lứụ khọ cụá háng họá



Qụán ly dọánh sọ bán háng thệọ nhán viện bán háng, cứá háng, nhọm ngánh háng,
chụng lọái, xụát xứ...Qụán ly khách háng rụọt, khách háng mợi phát sinh, khách
háng mát, khách háng qụáy lái

Quản lý dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng


Qụán ly lich sứ sứá chứá báọ dứợng tháy thệ



Qụán ly dọánh sọ bán háng thệọ thợ chính, thợ
phụ, cứá háng



Thiệt láp lich báọ dứợng sứá chứá thệọ tứng
lọái vát tứ (thệọ thợi gián, thệọ sọ KM), tứng
chụng lọái xệ



Tứ đọng táọ lich chám sọc khách háng đện hán
báọ dứợng sứá chứá qụá nhiệụ phứợng thức nhứ SMS, Emáil, Cáll



Kệt nọi các hệ thọng chám sọc khách háng tứ đọng qụá Emái/SMS họác Cáll
Cệntệr



Kệt nọi vợi hệ thọng CRM tứ đọng chám sọc
khách háng



Qụán ly khách háng rụọt, khách háng mợi phát
sinh, khách háng mát, khách háng qụáy lái.



Kệt nọi hệ thọng Wệb vá App giụp khách háng
chụ đọng qụán ly lich sứ sứá chứá cụng nhứ
nhác lich báọ dứợng tháy thệ

Trang 4

Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Quản lý hàng hóa tồn kho


Tọi ứụ họá bái tọán tọn khọ giụp
giám sọ lứợng háng tọn khọ xụọng
tháp nhát, táng khá náng cụng ứng
tọt nhát, kiệm sọát điệụ chụyện
phán phọi háng họá giứá các cứá
háng trọng hệ thọng, táng vọng
qụáy vọn háng tọn khọ



Qụán ly tọn khọ phụ tụng chi tiệt
thệọ vi trí cụá tứng sán phám
(thệọ qụy trính cụá háng). Gợi y
sáp xệp háng họá sáọ chọ dệ tím,
dệ tháy, dệ láy, dệ kiệm trá



Qụán ly tọn xệ thệọ sọ khụng sọ máy, máụ sác, chụng lọái...



Qụán ly thọng tin chi tiệt vát tứ thệọ tứng máụ sác, kích thứợc, qụy cách, xụát xứ



Qụán ly háng tọn thệọ nhiệụ cáp nhọm.



Hiện tọn khọ tức thợi vá cánh báọ tái thợi điệm nháp xụát



Chọ phệp kệt nọi vợi các hệ thọng máy kiệm khọ tứ đọng



Báo cáo quản trị hàng tồn kho
•

Báng kệ phiệụ nháp, phiệụ xụát, phiệụ điệụ chụyện

•

Báọ cáọ tọng hợp háng nháp thệọ khọ, thệọ chụng lọái, xụát xứ

•

Báọ cáọ tọng hợp nháp xụát tọn khọ

•

Báọ cáọ tọn thệọ khọ

•

Báọ cáọ tụọi cụá háng tọn khọ

•

Báọ cáọ tọn khọ vứợt giợi hán (thứá/thiệụ)

•

Báọ cáọ mát háng tọn khọ chám lụọn chụyện

•

Báọ cáọ gợi y sáp xệp tọ chức háng họá trọng khọ thệọ vi trí

Trang 5

Nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Quản lý chăm sóc khách hàng trong và sau bán hàng


Qụán ly thọng tin khách háng thán thiệt



Tứ đọng tích điệm khi mụá háng



Qụán ly cáp, hụy, náng háng thệ VIP



Qụán ly thệ VIP qụá má OTP



Táọ kich bán chám sọc khách háng tứ đọng



Tứ đọng sinh ệVọụchệr điện tứ gứi qụá SMS
họác Emáil đện chọ khách háng



Qụán ly phán cọng cọng việc chám sọc khách háng



Kiệm sọát tiện đọ vá qụá trính, kệt qụá chám sọc khách háng



Đánh giá báọ cáọ kệt qụá các chứợng trính chám sọc khách háng



Qụán ly chứợng trính Prọmọtiọn (Táng qụá chọ ngứợi giợi thiệụ)



Chọ phệp khách háng trụy cáp kiệm trá lich sứ mụá háng, lich sứ báọ dứợng vá
cánh báọ thợi hán báọ dứợng thọng qụá hệ thọng Wệb cụá cọng ty



Nhác lich (Nọtify) lich chám sọc báọ dứợng tứ đọng



Nhán tin tráng thái dich vụ sứá chứá (đáng thức hiện/ đá họán thánh) vá chi phí



Nhán tin khụyện mái

Trang 6

Khả năng bảo mật cao, thiết kế linh hoạt
Khả năng bảo mật: SMMS đứợc sán xụát thệọ qụy trính cọng nghệ hiện đái, phụ hợp
vợi các tiệụ chụán chát lứợng qụọc tệ ISO
9001:2000, CMMi mức 3 vá dứá trện qụy trính
RUP (Rátiọnál Unifiệd Prọcệss) cụá Rátiọnál. Sán
phám đứợc phát triện trện nện cọng nghệ
Frámệwọrk dọt nệt 4.5 vá hệ CSDL SQL 2016
cụng vợi sứ nghiện cứụ ky lứợng ty mí vá cán
trọng trọng tứng thiệt kệ chi tiệt nhọ đá máng lái
chọ sán phám mọt bức tứợng báọ mát vứng chác.
An toàn dữ liệu: Hệ thọng đứợc thứợng xụyện
sáọ lứụ thệọ ngáy phọng tránh tác đọng tứ mọi ngụọn lám ngụy hái đện hệ thọng dứ
liệụ
Phần quyền truy cập hệ thống: SMMS chọ
phệp ngứợi dụng phán qụyện chi tiệt đện tứng
tác vụ cụá ngứợi dụng, phán qụyện thệọ nhiệụ
cáp.

1. Cấp thực đơn của hệ thống: Phán qụyện
ngứợi sứ dụng thệọ chức náng nhiệm vụ
2. Cấp chức năng: Phán qụyện ngứợi dụng chi
tiệt đện các tháọ tác trện mán hính nháp liệụ
chứng tứ vá báọ cáọ
3. Theo đơn vị cơ sở: Ngứợi dụng chí đứợc trụy cáp xệm vá tháọ tác trện dứ liệụ cụá
đợn vi đá đứợc qụán tri cáp qụyện trụy cáp
4.Theo từng kho: Ngứợi dụng chí đứợc nháp xụát trọng dánh sách các khọ má qụán tri
cáp qụyện nháp xụát

5. Theo trạng thái của chứng từ: Mọt chứng tứ cọ thệ cọ nhiệụ tráng thái khác nháụ
thệọ nhiệụ cáp đọ. Ngứợi dụng chí đứợc nhín tháy vá tháọ tác trện các dứ liệụ cọ tráng
thái đứợc qụán tri cáp qụyện sứ dụng
Hệ thống được thiết kế theo hướng mở: Hệ thọng đứợc thiệt kệ thệọ hứợng mợ giụp
giám thiệụ chi phí náng cáp mợ rọng hệ thọng, thợi gián triện khái nhánh.
Đọng bọ vợi các hệ thọng phán mệm khác thệọ thợi gián thức qụá API, giáọ tiệp
tọt vợi các thiệt bi ngọái vi nhứ Scán bárcọdệ, máy kiệm khọ, kệt tính tiện, máy in nhiệt,
hệ thọng SMS, Emáil...

Trang 7

Hệ thống tổ chức cơ sở dữ liệu và mô hình phần mềm
Kế toán tổng hợp


Chọ phệp hách tọán bụt tọán đợn, hách tọán
nhiệụ nợ nhiệụ cọ



Tứ đọng táọ bụt tọán phán bọ thệọ nhiệụ hính
thức khác nháụ nhứ phán bọ thệọ bọ phán, thệọ
dứ án, vụ việc cọng trính xáy dứng, dich vụ, sán
phám



Tứ đọng táọ bụt tọán kệt chụyện thệọ hính hính
thức khác nháụ nhứ kệt chụyện thệọ bọ phán,
thệọ dứ án, vụ việc cọng trính xáy dứng, dich vụ, sán phám cọ họác khọng chí kệt
chụyện thệọ các thụọc tính trện.

Kế toán quản trị phí


Chụ đọng đinh nghíá các yệụ tọ chi phí



Khái báọ đinh mức, kệ họách chọ các yệụ tọ chi phí



Báọ cáọ chi phí thức tệ phát sinh



Báọ cáọ sọ sánh chi phí thức tệ vá kệ họách



Báọ cáọ sọ sánh đinh mức vá phát sinh thức tệ



Báọ cáọ sọ sánh giứá các ky vợi nháụ dáng biệụ đọ



Báo cáo quản trị chi phí
•

Báng kệ chứng tứ thệọ háng mục chi phí

•

Báọ cáọ tọng hợp chi phí trọng ky

•

Báọ cáọ tọng hợp chi phí sọ sánh giứá các ky

•

Báọ cáọ tọng hợp chi phí sọ sánh thức tệ vá kệ họách

•

Báọ cáọ tọng hợp chi phí chọ nhiệụ đợn vi/cứá háng/ chi nhánh

•

Báọ cáọ tọng hợp dọánh thụ vá chi phí

Trang 8

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
Kế toán tài sản cố định


Thệọ dọi tái sán chi tiệt thệọ tứng ngụọn vọn



Thệọ dọi lụán chụyện tái sán giứá các bọ phán



Qụán ly tháy thệ sứá chứá náng cáp tái sán



Tứ đọng tính kháụ háọ



Tứ đọng táọ bụt tọán phán bọ kháụ háọ



Kháụ háọ tái sán thệọ nhiệụ phứợng pháp (Đứợng
tháng, sán lứợng, sọ dứ giám dán)



Phán bọ chi phí kháụ háọ tái sán thệọ dứ án, vụ việc cọng trính xáy dứng, dich vụ...



Tiện ích sáọ chệp hệ sọ phán bọ kháụ háọ tái sán chọ các dứ án, vụ việc cọng trín
xáy dứng tứ ky náy qụá ky khác



Báọ cáọ đá chiệụ vá chi tiệt
•

Báọ cáọ kiệm kệ tái sán thệọ ngụọn vọn vá bọ phán

•

Báọ cáọ táng giám tái sán thệọ ngụọn vọn vá bọ phán

•

Báọ cáọ kháụ háọ tái sán thệọ ngụọn vọn vá bọ phán

•

Báọ cáọ phán bọ tái sán thệọ ngụọn vọn vá bọ phán

Kế toán công cụ dụng cụ


Qụán ly thọng tin chi tiệt cụá cọng cụ dụng cụ



Qụán ly cáp phát cọng cụ dụng cụ



Tứ đọng tính phán bọ



Tứ đọng táọ bụt tọán phán bọ cọng cụ dụng cụ



Phán bọ thệọ hái lán, nhiệụ ky



Phán bọ chi phí chọ các dứ án, cọng trính, vụ việc.



Tiện ích sáọ chệp hệ sọ phán bọ cọng cụ dụng cụ
giứá các ky.



Báọ cáọ đá chiệụ vá chi tiệt
•

Báọ cáọ kiệm kệ cọng cụ thệọ ngụọn vọn vá bọ phán

•

Báọ cáọ táng giám cọng cụ thệọ ngụọn vọn vá bọ phán

•

Báọ cáọ kháụ háọ cọng cụ thệọ ngụọn vọn vá bọ phán

•

Báọ cáọ phán bọ cọng cụ thệọ ngụọn vọn vá bọ phán

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Hệ thống sổ sách kế toán
Hình thức sổ nhật ký chung:


Sọ nhát ky chụng



Sọ nhát ky thụ tiện



Sọ nhát ky chi tiện



Sọ nhát ky mụá háng



Sọ nhát ky bán háng



Sọ cái mọt tái khọán



Sọ chi tiệt mọt tái khọán



Sọ tọng hợp chứ T cụá mọt tái khọán



Sọ cái lện chọ nhiệụ tái khọán



Sọ chi tiệt lện chọ nhiệụ tái khọán



Sọ tọng hợp chứ T lện chọ nhiệụ tái khọán

Hình thức sổ chứng từ ghi sổ


Đáng ky chứng tứ ghi sọ



Sọ đáng ky chứng tứ ghi sọ



Báng tọng hợp chứng tứ/sọ chi tiệt



Chứng tứ ghi sọ



Sọ chi tiệt mọt tái khọán



Sọ cái mọt tái khọán



Sọ cái lện chọ nhiệụ tái khọán

Trang 9

Trang 10

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị tài chính
Hình thức báo cáo tài chính:


Thọng tứ 200/2014/TT-BTC vá thọng tứ
133/2016/TT-BTC vệ chệ đọ kệ tọán, chệ
đọ kệ tọán dọánh nghiệp nhọ vá vứá.



Báọ cáọ thụệ cáp nhát TT 119/2014/TTBTC, TT26/2015/TT-BTC.

Báo cáo tài chính


Báng cán đọi phát sinh các tái khọán



Báng cán đọi kệ tọán



Báọ cáọ họát đọng sán xụát kinh dọánh



Báọ cáọ lứụ chụyện tiện tệ phứợng pháp trức tiệp



Báọ cáọ lứụ chụyện tiện tệ phứợng pháp gián tiệp



Thụyệt minh báọ cáọ tái chính

Báo cáo quản trị tài chính theo cửa hàng/chi nhánh


Báng cán đọi phát sinh các tái khọán chọ
nhiệụ cứá háng/ chi nhánh



Báng cán đọi kệ tọán chọ nhiệụ cứá háng/chi
nhánh



Báọ cáọ họát đọng sán xụát kinh dọánh chọ
nhiệụ cứá háng/chi nhánh



Báọ cáọ lứụ chụyện tiện tệ chọ nhiệụ cứá
háng/chi nhánh

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Tiện ích và dịch vụ
Nghiệp vụ


Xứ ly ngám đinh đá sọ các đinh
khọán trọng khi nháp liệụ giụp
đáy nhánh tháọ tác nháp liệụ vá
tránh sái xọt trọng qụá trính
đinh khọán



Tứ đọng cánh báọ mọt sọ bụt
tọán họách tọán sái



Tứ đọng tím lọi hách tọán sái,
nháp liệụ khọng đụng vá chọ
phệp ngứợi dụng sứá trức tiệp.



Chọ phệp ngứợi dụng tứ đinh
nghíá các báọ cáọ cáọ, cọng thức
tính tọán, máụ biệụ báọ cáọ.

Tiện ích khác


Chọ phệp đánh lái sọ chứng tứ tứ đọng



In chứng tứ tứ đọng (In háng lọát, In sọ sách)



Láy sọ liệụ tứ ệxcệl vá các ngụọn khác váọ phán mệm



Xụát dứ liệụ rá các đinh dáng khác nháụ



Chụyện sọ tứ đọng/dụyệt chứng tứ háng lọát



Chọ phệp đọng bọ sọ liệụ nọi bọ vá sọ liệụ báọ cáọ tái chính

Dịch vụ


Cáp nhát miện phí các tháy đọi vệ máụ biệụ vá chệ đọ kệ tọán



Cáp nhát thọng tứ, qụyệt đinh trứợc 15 ngáy báọ cáọ



Náng cáp miện phí tứ phiện bán cụ sáng phiện bán mợi



Cáp nhát miện phí các tiện ích mợi



Tứ ván nghiệp vụ miện phí



Tứ ván giái pháp cọng nghệ miện phí



Báọ hánh ngáy tái thợi điệm khách háng yệụ cáụ dich vụ
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