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Đối tác kinh doanh

       E+CRAFTMAN

Giới thiệu về điện toán đám mây dành 
cho nghiệp vụ quản lý cửa hàng
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Công ty chuyên ngành hệ thống IT dành cho phân phối thực phẩm tại Hokkaido, Japan.
Đề xuất và phát triển hard- software, SA liên quan đến các hệ thống thông tin phân phối và 
sản xuất.
Nhà phát triển hệ thống EDI, hệ thống quản lý sản xuất, hệ thống phân loại – sắp xếp kĩ 
thuật số.
Đề xuất, phát triển, và thiết kế dịch vụ đám mây điện tử.

1. Phát triển,nhâp và xuất khẩu,kinh doanh,cho thuê phần mềm sử lý thông tin
2. Phát triển,nhâp và xuất khẩu,kinh doanh,cho thuê
3. Chuyên gia tư vấn quy hoạch, thiết kế và bán hàng liên quan đến hệ thống xử lý thông 

tin

Thông tin về công ty
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受注状況

Share
info.

Integrate
info.

Internet

受注状況Order
info.

Hệ thống quản lý đặt hàng sử dụng dịch vụ đám mây điện tử cho việc đặt hàng,nhận đơn 
hàng và gửi hàng,quản lý,phân phối và hoạt động thanh toán
 

Các công ty liên quan đến phân phối thực 
phẩm

Đặt hàng/Nhận

Dịch vụ đám mây

E+CRAFTMAN

Dịch vụ đám mây của chúng tôi

Nhận đơn hàng/Gửi
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Cơ sở đám mây và dịch vụ IT sử dụng rất dễ dàng và an toàn đối với nhiều đối tượng người 
dùng. Hầu hết tập trung vào ngành chế biến và phân phối thực phẩm.

Available for using PCs, tablets, handy terminals, and others depend on places.  

Dịch vụ đám mây của chúng tôi
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Hệ thống quản lý kinh doanh của các cửa 
hàng có thể quản lý doanh thu,thanh toán
phân theo từng khách hàng,từng loại sản 
phẩm và quản lý được lượng tồn kho của
cửa hàng.
Cung cấp tính năng giống như POS

Hệ thống quản lý kinh doanh của các cửa 
hàng có thể quản lý doanh thu,thanh toán
phân theo từng khách hàng,từng loại sản 
phẩm và quản lý được lượng tồn kho của
cửa hàng.
Cung cấp tính năng giống như POS

Hệ thống quản lý kinh doanh của các cửa 
hàng cung cấp tính năng tiện lợi cần thiết
cho việc quản lý đơn đặt hàng phân theo 
từng mặt hàng, từng nhà cung cấp.
Rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn
đề nhầm lẫn trong khâu đặt hàng và kiểm 
kê nhập kho.

Hệ thống quản lý kinh doanh của các cửa 
hàng cung cấp tính năng tiện lợi cần thiết
cho việc quản lý đơn đặt hàng phân theo 
từng mặt hàng, từng nhà cung cấp.
Rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn
đề nhầm lẫn trong khâu đặt hàng và kiểm 
kê nhập kho.

Barcorde plus là ứng dụng hỗ
trợ các loại điện thoại và thiết 
bị đầu cuối handy terminal giúp 
cho việc đặt hàng.

Barcorde plus là ứng dụng hỗ
trợ các loại điện thoại và thiết 
bị đầu cuối handy terminal giúp 
cho việc đặt hàng.

Ứng dụng này cho phép thiết bị
dùng android có thể được sử 
dụng như thiết bị đầu cuối chỉ 
bằng việc tải ứng dụng về.

Ứng dụng này cho phép thiết bị
dùng android có thể được sử 
dụng như thiết bị đầu cuối chỉ 
bằng việc tải ứng dụng về.

Ứng dụng đặt hàng phiên bản 
dành cho android Quản lý kinh doanh của cửa hàng Quản lý đơn đặt hàng của cửa hàng

Những sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi
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Những sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi

Hệ thống quản lý kinh doanh của cửa hàng Màn hình nhập

Màn hình menu

In danh sách
Hệ thống quản lý 

kinh doanh của cửa 
hàng

Kiểm tra 
thông tin 
nhà cung 

cấp

Đặt 
hàng

Thu 
mua
hàng 

Di chuyển 
giữa các cửa 

hàng

Di chuyển 
giữa các cửa 

hàng

Báo cáo 
quản lý kết 
quả thực tế

Điểm nổi bật
Hệ thống quản lý kinh doanh của cửa hàng cung cấp những tính năng quản lý cơ bản cần thiết cho việc thanh toán và tính toán 

doanh thu dựa trên tiêu chí về khách hàng, sản phẩm hoặc thời gian.
Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp một số tính năng cơ bản cần thiết cho việc quản lý lượng hàng tồn kho cũng như kiểm kê.
Có thể liên kết với hệ thống đặt hàng và nhận đơn hàng, thiết bị điện thoại thông minh, thiết bị thu thập dữ liệu handy terminal.
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Quản lý thu mua hàng
Quản lý mua hàng trả sau

Sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi

Hệ thống đặt-nhận đơn đặt hàng

Hệ thống WEB

Nhập đơn hàng

Phụ trách thu mua

Hóa đơn dặt hàng

Danh sách đơn hàng

Hệ thống quản lý kinh 
doanh của cửa hàng

Hệ thống WEB

Chủ cửa hàng

Màn hình nhập đơn đặt hàng

Danh sách đặt hàng

Điểm nổi bật

・Cung cấp tính năng cần thiết công việc đặt hàng,tiếp nhận đơn hàng với phía dao dịch.
・Cung cấp màn hình đặt hàng hiển thị giống trong sổ lưu lịch sử giao dịch trước đây (order 
book ).
・Xóa bỏ sai sót trong thao tác , nhập hàng bằng việc sử dụng trình tự thao tác và mẫu quy định 
riêng cho từng loại giao dịch.
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Ứng dụng đặt hàng phiên bản dành cho thiết bị 
smart phone

Ứng dụng đặt hàng phiên 
bản dành cho android

Hệ thống đặt hàng

Ứng dụng cho thiết bị điện thoại thông minh
thiết bị thông minh ＋hệ thống WEB

Danh sách đơn hàng

Hóa đơn đặt hàng

Hệ thống WEB

Phụ trách thu mua

Hệ thống quản lý kinh doanh của cửa hàng

Kết quả kinh doanh
Quản lý doanh thu

Hệ thống WEB

Chủ cửa hàng

Giao dịch
Nhập đặt hàng

Màn hình liệt kê sản 
phẩm

Màn hình nhập số 
lượng đặt hàng

Màn hình thư tiếp nhận

Dữ liệu đặt 
hàng

Điểm nổi bật

Cung cấp tính năng đặt hàng cho các sản phẩm điện thoại thông minh, máy tính bảng.
Có thể dễ dàng nhập thông tin bằng các nút bấm lựa chọn nên có thể thống kê, kiểm tra, quản lý lịch sử giao dịch.
Có thể gửi được thư hoặc dữ liệu quy định riêng về thông tin đặt hàng đã được lưu cho công ty mẹ hoặc cho bên 

khách hàng.

Sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi
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Ứng dụng gọi món dành cho các cửa hàng ăn - phiên bản dành cho thiết bị điện thoại 
thông minh

Màn hình chọn bàn Màn hình nhập gọi món Màn hình xác nhận gọi món Màn hình thanh toán

Ứng dụng đặt hàng phiên 
bản dành cho android

Hệ thống gọi món dành cho các cửa hàng ăn

       Ứng dụng dành cho điện thoại thông minh
thiết bị thông minh ＋Hệ thống WEB

Nhập dữ liệu 

Máy in tại nhà bếp

Nhân viên

Đầu bếp

Khách hàng

Danh sách gọi món

Hệ thống quản lý kinh doanh của cửa hàng

Hệ thống WEB

Chủ cửa hàngTính toán doanh thu
Phân tích kinh doanh

Điểm nổi bật
Cung cấp tính năng gọi món dành cho các thiết bị điện thoại thông minh,máy tính 

bảng.
Có thể quản lý doanh thu, thống kê theo bàn, theo phòng.
Có thể in các thông tin gọi món trực tiếp tại máy in đặt tại nhà bếp.

Sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi
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Hệ thống quản lý nhập kho, xuất kho, tồn kho dựa vào 
thiết bị thu thập dữ liệu Handy terminal

Màn hình nhập kho Màn hình xuất kho Màn hình kiểm kê kho
Hệ thống quản lý nhập kho, xuất kho, tồn kho

Nhập lưu kho

Handy terminal
thiết bị thông minh ＋Hệ thống WEB

Hệ thống quản lý kinh doanh của các cửa hàng

Kiểm kê
Quản lý tồn kho

Hệ thống WEB

Chủ cửa hàng

Phụ trách kho (nhập kho)

Danh sách 
nhập kho

Máy in di dộng

Phụ trách kho (xuất kho) 

Điểm nổi bật

Cung cấp tính năng buôn bán, kiểm tra tồn kho (nhập,xuất kho,kiểm kê) dựa vào Handy 

terminal.
Sau khi quét mã vạch hoặc nhập mã vạch thì tiến hành nhập số lượng.
Truy cập dữ liệu dựa vào sóng WiFi và có thể in thông qua BlueTooth.

Sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi
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Quan hệ hợp tác

 Đối tác đề xuất(solution)

 Đối tác bán hàng(sales)

 Đối tác phát triển(development)

 Đối tác hỗ trợ(support)

Chúng tôi đang tuyển dụng các đối tác hợp tác về các mặt
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