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MÔ HÌNH ỨNG DỤNG
Nền tảng công nghệ:
- Phát triển trên nền web 2.0
- Sử dụng công nghệ .Net
- Hệ quản trị Sql Server
Ứng dụng:
- Ứng dụng được cài trên Web server
- Các máy truy cập qua Internet(Hoặc LAN)
Nợi ích:
- Không phải cài đặt máy
- Không lo bị vi rút
- Bật máy và chạy chương trình
- Truy cập mọi lúc, mọi nơi
- Quản lý được chuỗi cửa hàng
- Dữ liệu tổng hợp nhanh chóng, chính xác
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Quản lý khách hàng:
- Quản lý khách hàng dịch vụ
- Quản lý khách hàng - Thẻ
- Quản lý khách hàng - Gói
Quản lý lịch hẹn:
- Thiết lập lịch hẹn
- Xử lý lịch hẹn
- Tổng hợp lịch hẹn
Quản lý thông tin dịc vụ:
- Thiết lập danh mục dịch vụ
- Thiết lập bảng giá dịch vụ
Quản lý sản phẩm
- Nhập mặt hàng
- Xuất mặt hàng
- Tổng hợp tồn

Quản lý công nợ:
- Quản lý công nợ khách hàng
- Quản lý công nợ Nhà cung cấp
- Báo cáo tổng hợp công nợ
Quản lý phòng:
- Thiết lập thông tin Giường
- Theo dõi các thiết bị đang xử dụng
Quản lý nhân sự:
- Hồ sơ nhân sự
- Chấm công nhân sự
- Tính lương nhân sự
Quản trị hệ thống
- Quản lý người dùng
- Phân quyền sử dụng
- Sao lưu, phục hồi dữ liệu

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
Thời gian triển khai:
- Tổng thời gian triển khai 15 Ngày
+ Cài đặt đào tạo 03 Ngày
+ Chạy thử nghiệm 07 Ngày
+ Hiệu chỉnh, hỗ trợ 05 Ngày
Bảo hành:
- Bảo hành 12 tháng
- Quý trình xử lý sự cố không quá 48h
- Thời gian hỗ trợ 24/7
Bảo trì:
- Bảo trì 10%/01 Năm
- Hỗ trợ cài đặt lại miễn phí
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LIÊN HỆ
Phòng kinh doanh:
Điện thoại: 04. 6 281 2134 (601 -> 603)
Email: spa.nanosoft@gmail.com
Hotline:
Mr Thắng - 0985 224 229
Mr Định - 0947 976 660
Phòng kỹ thuật:
Điện thoại: 04. 6 281 2134 (604 -> 605)
Email: info@nanosoft.vn
Hotline:
Mr Thắng - 0985 224 229
Mr Định - 0947 976 660
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NANOSOFT
Đ/c: Số 2C9B Tô Hiệu - Nghĩa Tân - Hà Nội
ĐT: 04. 6 281 2134 - Fax: 04. 6 281 2184
Email: info@nanosoft.vn - website: www.nanosoft.vn

GỬI LỜI CẢM ƠN

Trân trọng cảm ơn!
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