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V/v hỗ trợ phần mềm ứng dụng giải
pháp bán hàng thông minh

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh và sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Trung tâm Khuyến công nhận đƣợc văn bản số 14/TTTMĐT-PTTT ngày
19/06/2017 của Trung tâm Phát triển Thƣơng mại Điện tử (Trung tâm TMĐT) Cục Thƣơng mại Điện tử và Công nghệ Thông tin về việc phối hợp hỗ trợ doanh
nghiệp bán lẻ trên địa bàn tỉnh ứng dụng giải pháp quản lý bán hàng thông minh.
Phần mềm quản lý bán hàng thông minh là phần mềm hỗ trợ DN quản lý
hàng hóa mua vào, bán ra và tồn kho thay cho việc quản lý truyền thống trên
giấy. Phần mềm giống nhƣ hệ thống thanh toán tại các siêu thị. Việc áp dụng
phần mềm quản lý bán hàng thông minh sẽ mang lại hiệu quả trong quản lý
kinh doanh, cụ thể nhƣ tiết kiệm từ 30% thời gian thao tác và quản lý dữ liệu
hàng hóa, giúp chủ cơ sở, cửa hàng giảm từ 1-3h trở lên thời gian phải có mặt
ở cửa hàng, giảm từ 30% lƣợng hàng hóa thất thoát, tiết kiệm chi phí vận hành
cửa hàng, trong đó có chi phí thuê nhân viên.
Theo đó, Trung tâm TMĐT sẽ hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn tỉnh 01 phần mềm quản lý bán hàng thông minh (phần mềm được bàn
giao và sử dụng miễn phí 100% trong 01 năm đầu tiên).
Để được hỗ trợ phầm mềm các cơ sở vui lòng cung cấp hồ sơ gồm:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng)
- Báo cáo tài chính (nếu là doanh nghiệp) hoặc giấy nộp thuế môn bài (nếu
là hộ kinh doanh).
Mọi chi tiết các cơ sở vui lòng liên hệ:
Trung tâm Khuyến công Bình Thuận, địa chỉ: Lô T32 Khu DC TTTM Bắc
Phan Thiết, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Điện thoại: 0252.3833073 hoặc di
động 0913.002830 (gặp Anh Huy để đƣợc hƣớng dẫn và tƣ vấn).
Ghi chú: Các phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã và thành
phố thông báo cho các cơ sở tại địa phƣơng có nhu cầu đƣợc biết và đăng ký
tham gia.

Trung tâm Khuyến công Thông báo đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận đƣợc biết và đăng ký tham gia. Thời gian đăng ký chậm nhất
đến ngày 31/8/2017./.
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- Sở Công Thƣơng (b/cáo);
- TT PTTMĐT (để biết);
- Phòng QLTM (p/hop);
- Phòng KT, KTHT (TB cơ sở tham gia);
- Lãnh đạo TT;
- Lƣu VT, KC.
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