CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
Địa chỉ: Số 72, Ngách 95/8, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 35.641.864 Fax: (84-4)35.641.865
Website: www.minhviet.com.vn, Email: intecom@minhviet.com.vn
Đại lý Ủy quyền Sản phầm của 3STONE JSC (www.3stone.vn)

BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG PHẦN MỀM
DME-Portable (E-OFFICE)
Link demo: http://118.70.181.217:8082 User: khachhang, Pass: 71621
Tên khách hàng: ……………………………………………………………………….
Người liên hệ: ………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………………………… …………………………………….
Phone: ………………………………… Fax: …………………………………………
Email:…………………………………...Website:……………………………………..
Lưu ý: Khách hàng có thể mua trọn gói bộ sản phẩn (liên hệ trực tiếp để được biết giá) bao
gồm Phần cứng (Bộ DME-Portable) và sử dụng licences theo số người dùng (users) của đơn
vị, giá cho mỗi user là 10 USD/ tháng
STT

Tên Modul

1

Quản lý CV Lịch
làm việc

2

Quản lý nghỉ phép

3

Bảng điều khiển

4

Quản lý chi nhánh

Chức năng modul

Có dùng
Có
Không

Nhận xét/Ý kiến

- Lịch làm việc
- Xem theo tuần
- Tạo công việc
- Danh sách công việc
- Xem lịch nhân viên
- Duyệt lịch làm việc
- Thời gian làm việc
- Bảng công việc
- Lịch nghỉ phép
- Danh sách nghỉ phép
- Tạo hồ sơ nghỉ phép
- Thống kê phép năm
- Quy trình nghỉ phép
- Bảng điều khiển
- Kiểm tra thông tin đơn hàng
- Nạp tiền giúp
- Thông tin thanh toán
- Tổ chức, Đơn vị
- Bản đồ nhà phân phối
- Thêm thông tin
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5

Quản lý khách
hàng / nhà cung
cấp

6

Quản lý quan hệ
khách hàng

7

Quản lý tài
nguyên

8

Sản phẩm

9

Quản lý đơn hàng

10

Quản lý kho

11
12

Quản lý thông tin
bảo hành
Quản lý khuyến
mãi

- Loại tổ chức, đơn vị
- Duyệt trạng thái
- Thông tin khách hàng
- Bản đồ khách hàng
- Loại khách hàng
- Quản lý thuộc tính
- Khách hàng đang quản lý
- Bản đồ khách hàng
- Kế hoạch làm việc KH
- Tạo lịch theo tuyến
- Báo cáo tình hình CSKH
- Giá thị trường
- Tạo đơn hàng
- Đơn hàng khách hàng
- Tài nguyên
- Danh sách sử dụng
- Lịch sử dụng tài nguyên
- Xem theo tuần
- Loại tài nguyên
- Duyệt lịch mượn
- Danh mục
- Quản lý sản phẩm
- Thêm mới sản phẩm
- Lập kế hoạch giá bán
- Quản lý giá bán
- Quản lý giá bán
- Mã sản phẩm
- QRCode
- Quản lý đơn hàng
- Nhận hàng khuyến mãi
- Đặt hàng nhà cung cấp
- Nhập kho
- Quản lý số part sản phẩm
- QRCode Partnumber
- Xuất kho
- Trả hàng
- Xuất nội bộ
- Số lượng tồn kho
- Kiểm kê hàng hóa
- Nhập kho điều chỉnh
- Cập nhật lượng tồn kho
- Danh sách bảo hành
- Nhóm bảo hành
- Tạo chương trình KM theo
số lượng
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13

Quản lý tài chính

14

Báo cáo

15

Thảo luận

16

Tài liệu và biểu
mẫu

17

Quản lý dự án

18

Quản lý quy trình

19

Chấm công

20

Quản lý thông báo

- Tạo chương trình khuyến
mãi
- Tạo mã khuyến mãi
- Chiết khấu theo sản lượng
- Thông tin khuyến mãi
- Mã khuyến mãi
- Nhận khuyến mãi
- Danh sách nhận khuyến
mãi
- Phiếu thu
- Phiếu chi
- Báo cáo tổng quan
- Giá trị tồn kho
- Báo cáo sản lượng
- Báo cáo theo NV
- Báo cáo SP theo đơn đặt
hàng
- Báo cáo xuất nội bộ
- Báo cáo tình trạng BH
- Báo cáo bán hàng theo SP
- Báo cáo tỷ lệ SP bán
- Tình hình khách hàng
- Báo cáo sản lượng bán
- Công nợ theo nhân viên
- Tình hình công nợ
- Xác nhận mua hàng
- Đặt hàng từ khách hàng
- Chiết khấu thanh toán
- Báo cáo theo ngày
- Báo cáo theo tháng
- Thảo luận
- Thảo luận nhóm
- Tài liệu
- Quản lý loại tài liệu
- Quản lý công việc
- Quản lý dự án
- Tạo dữ liệu mới
- Hồ sơ & Văn bản
- Quản lý loại dữ liệu
- Quản lý quy trình
- Chấm công
- Bảng chấm công
- Gửi mail bảng chấm công
- Quản lý thông báo
- Quản lý loại thông báo
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21

Quản lý thông tin
liên hệ

22

Quản lý người
dùng

23

Hệ thống

- Quản lý thông tin liên hệ
- Quản lý người dùng
- Phân quyền người dùng
- Kiểm tra phân quyền User
- Setup quyền mặc định
- Import người dùng
- Sơ đồ tổ chức
- Chức vụ
- Danh mục tài khoản NH
- Đơn vị tính
- Biểu mẫu
- Ngôn ngữ
- Khu vực
- Nơi giao hàng
- Quản lý thương hiệu
- Quản lý số chứng từ
- Liên hệ
- Backup dữ liệu
- Phục hồi dữ liệu
- Nâng cấp hệ thống
- Quản lý log hệ thống
- Log thông tin thành viên
- Quản lý menu

Câu hỏi (Q&A):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Số nhân viên của đơn vị (N) và số người dùng e-Office (dự kiến) ? ……/……..
Đơn vị dùng server/LAN cho quản lý công việc?............ .
Hệ thống truy nhập Internet/cáp quang ?.............................................
Có bộ phận IT hỗ trợ đơn vị (admin, support, backup, v.v.)?………Số người:………
Có quy trinh ISO công việc?.......................................................................................
Yêu cầu của khách hàng:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Mọi liên hệ xin gửi về: Mr. NM Hòa , nguyenmanhhoa061@gmail.com - 0979051035
Xin cám ơn – Minh Việt IT là đại lý ủy quyền của 3Stone JSC
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