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Phần mềm quản lý bán hàng FTS  

Retail là giải pháp quản lý tổng thể 

doanh nghiệp (ERP) dành cho 

ngành bán lẻ. FTS Retail cung cấp 

các chức năng sâu và rộng, giải pháp 

linh hoạt, có khả năng tùy biến theo 

đặc thù của khách hàng, đáp ứng 

yêu cầu của nhà bán lẻ từ quy mô 

nhỏ cho đến lớn.

FTS Retail cho phép người quản lý điều hành (giá, chiết khấu, các chương trình KM, điều chuyển hàng hóa,…) và giám sát (quản 

lý doanh thu, chi phí, tồn kho,…) hoạt động của các điểm bán hàng mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng Internet, điều  hành và 

giám sát tập trung tất cả các điểm bán hàng trong hệ thống cùng một lúc.

FTS Retail là hệ thống mở, cho phép người sử dụng tùy biến các màn hình, báo cáo và có thể mở rộng thêm các chức năng từ bộ 

giải pháp quản trị doanh nghiệp FTS ERP nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu quản trị phức tạp của doanh nghiệp bán lẻ.

Ngoài giao diện tiếng Việt,  còn hỗ trợ các ngôn ngữ khác như tiếng Anh, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào.FTS Retail

  Làm việc online:  Phù hợp với các chuỗi bán lẻ có tần suất bán hàng thấp, có thể bán hàng 
thủ công khi đường truyền Internet bị hỏng.

  Làm việc offline: Cần thiết với các chuỗi bán lẻ có tần suất bán hàng cao, cho phép sử dụng 
phần mềm bán hàng ngay cả khi mất kết nối Internet.

FTS Retail hướng tới mô hình các chuỗi bán lẻ với nhiều điểm bán lẻ trên nhiều vị trí địa lý khác nhau theo 2 mô hình 
(hoặc kết hợp đồng thời cả 2 mô hình):

Đặc biệt,  là một trong ít sản phẩm có khả năng thực hiện các nghiệp vụ quản lý FTS Retail
tập trung tại công ty mẹ khi làm việc trong mô hình offline. 
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FRONT-OFFICE: (Xử lý các nghiệp vụ tại cửa hàng)
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Trụ sở chính:  Phòng 1006, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Đường Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội
HN: +84 (4) 3748 0398     |     TP HCM: +84 (8) 6273 8834     |     Email: info@fts.com.vn    |   Website:  www.fts.com.vn

Công ty cổ phần giải pháp First Trust – FTS
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Giao diện đồ họa linh hoạt, hỗ trợ màn hình cảm ứng, sử dụng mã vạch khi bán hàng

Tốc độ thanh toán nhanh, dễ dàng sử dụng và xử lý các giao dịch bán lẻ chính xác

Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán đồng thời (tiền mặt, thẻ ngân hàng, phiếu mua 
hàng, cho nợ, điểm hội viên,...)

Sự tích hợp giữa F.O và B.O trong một ứng dụng duy nhất giúp F.O có thể người sử 
dụng đặt bổ sung hàng hóa, bán sỉ, điều phối hàng hóa từ kho tổng đến các cửa 
hàng, giữa các cửa hàng với nhau và đồng thời có thể quản lý mã hàng, chính sách 
giá, khuyến mãi, coupon, hội viên… một cách nhanh chóng và thống nhất từ trụ sở 
chính.

Hệ thống Back-Office của FTS ngoài các chức năng quản lý đặc thù cho ngành bán 
lẻ, còn có khả năng mở rộng với các module khác (kế toán, quản trị sản xuất,…) 
trong giải pháp FTS ERP nhằm cung cấp cho khách hàng một giải pháp quản lý tổng 
thể cho ngành bán lẻ.

Phân hệ quản lý phiếu mua hàng (voucher) của FTS Retail cho phép người sử dụng thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ liên 
quan bao gồm:

Ghi nhận nhiều dạng giá: Bán buôn, bán lẻ, giá vốn

Theo dõi lịch sử thay đổi giá, tự động áp giá theo ngày hiệu lực

Xác lập giá cho từng SP/nhóm SP/từng loại đối tượng khách hàng, cho tất cả các cửa 
hàng/từng cửa hàng hay từng nhóm cửa hàng

Tạo lập và quản lý các chương trình khuyến mãi một cách đa dạng bao gồm: Giảm giá 
bán, chiết khấu tiền, khuyến mãi, giờ vàng, theo giá trị hóa đơn,…

Có thể kết hợp nhiều chương trình trên cùng một hóa đơn bán hàng

Tạo và in các voucher ngay trên phần mềm

Quản lý ngày phát hành, số lượng, seri, thời hạn sử dụng voucher

Sử dụng voucher để thanh toán khi bán hàng

Kết hợp thanh toán voucher với nhiều hình thức thanh toán khác

Thống kê chi tiết tình hình phát hành và sử dụng voucher đến từng số seri tại bất 
cứ thời điểm nào

Thiết lập và quản lý thẻ hội viên, in thẻ mã vạch và quét thẻ hội viên khi bán hàng

Thiết lập các chính sách ưu đãi dành cho hội viên

Thiết lập và phân nhóm hệ thống thẻ hội viên: Thẻ vàng, thẻ bạc, thẻ kim cương.

Tự động tích điểm và nâng hạng thẻ khi đủ điều kiện

Theo dõi các giao dịch của hội viên: Chi tiết từng lần mua, điểm thưởng nhận được và 
sử dụng điểm để thanh toán,…

Phân hệ quản lý hội viên giúp quản lý hiệu quả các chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết:

BACK-OFFICE: (Hỗ trợ hoạt động trung tâm)
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QUẢN LÝ GIÁ BÁN VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU, KHUYẾN MÃI
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QUẢN LÝ VOUCHER
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QUẢN LÝ HỘI VIÊN
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