
QUẢN LÝ RA VÀO BẰNG VÂN TAY HOẶC MÃ VẠCH

. Sẵn sàng kết nối máy quét vân tay SECUGEN kèm theo

. Sẵn sàng kết nối máy quét Mã vạch kèm theo

. Hỗ trợ lưu trữ và nhận dạng lên đến 10 ngón vân tay/1 hội viên khách hàng

. Hỗ trợ tra cứu nhanh theo Số ID trong trường hợp quên mang thẻ

. Thao tác quét ra vào chỉ từ 1 - 3s

. Hiển thị thông tin chi tiết hội viên khách hàng như tên, hình ảnh

. Hiển thị thông tin chi tiết gói dịch vụ hợp lệ

. Bảo hành thiết bị quét ra vào 12 tháng

QUẢN LÝ GÓI DỊCH VỤ THEO NGÀY, GIỜ TẬP, SỐ LẦN

. Quản lý gói dịch vụ theo giới hạn thời gian từ ngày - đến ngày. Hỗ trợ thuật toán tính đến ngày theo số ngày 
quy định.
. Quản lý gói dịch vụ theo lượt sử dụng - số lần
. Quản lý gói dịch vụ theo ngày trong tuần, theo giờ trong ngày
. Kiểm soát tính hợp lệ của gói dịch vụ theo tình trạng: THẺ HỢP LỆ, THẺ KHÔNG HỢP LỆ, KHÔNG TÌM THẤY 
KHÁCH HÀNG
. Cảnh báo gần đến hạn dịch vụ
. Quản lý khách hàng với nhiều gói dịch vụ một lúc

THÊM MỚI, CẬP NHẬT, QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 

. Thêm mới hội viên khách hàng kèm gói dịch vụ

. Thông tin hội viên khách hàng: Tên, Ngày sinh, Hình đại diện, Địa chỉ, Email, Điện thoại...

. Thêm mới vân tay khách hàng theo cơ chế độc lập giúp việc lấy vân tay được thực hiện trong thời điểm thích 
hợp
. Cơ chế kiểm tra trùng vân tay cảnh báo vân tay đã tồn tại
. Cập nhật thông tin hội viên khách hàng
. Cập nhật thông tin mã số ID
. Cập nhật vân tay khách hàng
. Cập nhật gói dịch vụ hội viên khách hàng đã mua
. Xóa gói dịch vụ đã mua
. Xóa khách hàng

GIA HẠN, THÊM MỚI GÓI DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG ĐÃ TỒN TẠI
. Truy xuất thông tin khách hàng đã tồn tại
. Thêm gói dịch vụ mới cho khách hàng đã tồn tại

TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG THEO TÊN, MÃ

. Hỗ trợ thuật toán tìm kiếm khách hàng thông minh: Tìm kiếm theo vân tay, mã vạch khách hàng, số ID

. Tìm kiếm khách hàng theo Tên khách hàng

. Danh sách khách hàng với thông tin khách hàng đã đăng ký

. Xuất file Excel lưu trữ

CẬP NHẬT THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ, KHÁCH HÀNG

. Cập nhật gói dịch vụ

. Cập nhật gói dịch vụ khách hàng

. Xóa gói dịch vụ khách hàng

. Khuyến mãi gói dịch vụ khách hàng

BÁO CÁO RA VÀO, DOANH THU
. Báo cáo ra vào mỗi khi quét vân tay, quét mã vạch
. Báo cáo doanh thu theo tiêu chí từ ngày - đến ngày, theo hóa đơn, xem chi tiết thông tin hóa đơn
. Xuất File Excel lưu trữ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

. Báo cáo tình hình sử dụng gói dịch vụ khách hàng đã mua: Số lần còn lại, Cảnh báo đến hạn, Thông tin liên 
quan gói dịch vụ
. Lọc, tìm kiếm theo thông tin quan trọng
. Xuất File Excel lưu trữ

XUẤT FILE EXCEL LƯU TRỮ
. Hỗ trợ xuất File Excel các danh sách như: Danh sách khách hàng, Báo cáo ra vào, Báo cáo sử dụng dịch vụ, 
Doanh thu
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HỖ TRỢ SỬ DỤNG CÙNG LÚC MÁY QUÉT VÂN TAY VÀ QUÉT MÃ VẠCH
. Cơ chế vận hành song song giúp sử dụng cùng lúc 2 loại thiết bị: Máy quét vân tay và Máy quét mã vạch
. Một hội viên khách hàng có thể được kiểm tra bằng vân tay, bằng mã vạch khách hàng, bằng số ID khách 
hàng

QUẢN LÝ NHẬP SẢN PHẨM

. Nhập sản phẩm bán phụ kèm từ nhà cung cấp

. Thông tin sản phẩm gồm: Mã, Tên sản phẩm, Số lượng, Giá nhập, Giá bán, Nhà cung cấp…

. Nhập thêm số lượng sản phẩm đã nhập

. Hỗ trợ cập nhật tồn sản phẩm

QUẢN LÝ BÁN SẢN PHẨM

. Bán sản phẩm theo mã sản phẩm, theo tên sản phẩm

. Giảm giá bán sản phẩm

. Bán sản phẩm cho hội viên khách hàng

. Tìm kiếm hội viên khách hàng bằng vân tay, bằng mã vạch số ID

IN HÓA ĐƠN A5
. In hóa đơn bán hàng theo mẫu A5 tiện dùng với máy in laser thông thường
. Tìm kiếm theo mã hóa đơn

QUẢN LÝ THU CHI PHÁT SINH
. Thêm mới thu phát sinh
. Thêm mới chi phát sinh
. Báo cáo thống kê doanh thu kèm thu chi phát sinh

MODULE WEBFITNESS - BÁO CÁO TỪ XA

. Cơ chế đồng bộ hóa điện đại tích hợp với gói L'Fitness Chuẩn, L'Fitness Pro.

. Gói L'Fitness vận hành tại máy trạm không cần internet. Dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa khi có internet.

. Vận hành nền tảng web trên mọi thiết bị di động

. Giao điện hỗ trợ thiết bị di động như điện thoại di động - iPhone/Android, máy tính bảng iPad/Android

. Hỗ trợ xem báo cáo chuỗi đa cơ sở

MỞ RỘNG THEO YÊU CẦU
. Ưu tiên mở rộng tính năng theo yêu cầu của khách hàng.
. Tính năng mở rộng có thể phát sinh phí hoặc miễn phí tùy vào độ phức tạp của tính năng cũng như thống 
nhất gói phần mềm
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