
GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

LĨNH VỰC: CRM DƯỢC PHẨM 

 

 

1. ĐIỂM NỔI BẬT HỆ THỐNG BEE CRM 

 

 Có khả năng tích hợp tổng đài IP ghi nhận cuộc gọi, thưc hiện chăm sóc khách 

hàng cuộc gọi đi và cuộc gọi đến trực tiếp trên phần mềm 

 Gửi email, SMS cá nhân hóa từng khách hàng, Thống kê tỷ lệ mở, mở bao nhiêu 

lần, mở vào giờ nào 

 Tự động chúc mừng sinh nhật tự động bằng SMS, Email 

 Theo dõi lịch sử chăm sóc dể dàng, thống kê số lần chăm sóc của nhóm kinh 

doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM CRM 

 

1. Tổng quan mô hình BEE CRM 

 

2. Tổng đài IP tích hợp CRM: 

- Pop thông tin khách hàng và lịch sử cuộc gọi: Hiển thị thông tin khách hàng, 

lịch sử chăm sóc, trong trường hợp khách hàng chưa có trên hệ thống, hệ thống 

cho phép lưu thông tin khách hàng 

 
- Lập hợp đồng với khách hàng: 



 

- Lập lịch hẹn gọi lại cho khách hàng: 

 

Ghi nhận lịch sử phản hồi khách hàng: 



 

3. Quản lý khách hàng 

- Form quản lý thông tin khách hàng: Nguồn đến, nhóm khách hàng….. 

 

Quản lý danh sách khách hàng: Tìm kiếm linh động, cơ chế lọc theo từng tiêu chí lọc, 

kết hợp nhiều tiêu chí lọc khách hàng: theo khu vực, nhóm, nguồn đến. sản phẩm dùng, 

loại bệnh, tình trạng bệnh….. 



 

Cập nhật lịch sử làm việc với khách hàng: kết quả tương tác, ghi chú và diễn giải thêm về 

khách hàng: 

 

Xem Lịch sử chăm sóc khách hàng của từng khách hàng: 

 



 

4. Quản lý cơ hội bán hàng: 

Là những khách hàng đang tiềm năng có khả năng mua hàng, hệ thống cho phép phân 

cấp tình trạng khách hàng, cập nhật % tiềm năng từng khách hàng: 

 

Cập nhật lịch sử làm việc cơ hội, giá trị cơ hội, cho phép setup lịch hẹn nếu nhân viên 

hẹn lại với khách hàng 

 



5. Quản lý báo giá khách hàng

 

Hệ thống cho phép in báo giá, hoặc gửi báo giá trực tiếp cho khách hàng: 

 



6. Quản lý hợp đồng: 

Quản lý sản phẩm hợp đồng 

Quản lý giá trị hợp đồng 

Quả lý tình trạng hợp đồng: đã giao hang, đang thực hiện, nghiệm thu… 

 

Đặc biệt hệ thống cho phép xem danh sách sản phẩm đã bán, có thể check 

qua số serie, số lô bán hàng để kiểm tra thời hạn còn bảo hành và các thông 

tin bán hàng. 

 

Xem danh sách sản phẩm đã bán: 



 

7. Quản lý doanh thu và công nợ hợp đồng: 

Quản lý doanh thu theo thời gian, lọc theo nhân viên bán hàng: 

 



 

8. Hệ thống thống kê báo cáo linh hoạt 

 

II. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI 

 

STT NỘI DUNG 

Số 

ngày 

Tuần 1 Tuần 2 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 



1.  Khảo sát  chi tiết 01           

2.  Xây dựng bản chuẩn 03           

3.  Cài đặt,hướng dẫn và Chạy thử 

nghiệm phiên bản App window 

01           

4.  Hỗ trợ chạy thử nghiệm và hỗ trợ 

chỉnh sửa yêu cầu 

04           

5.  Nghiệm thu toàn bộ dự án 01           

6.  Tổng thời gian triển khai : 10 ngày 

 

 

IV. CHI PHÍ DỰ KIẾN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 

 

 

STT HẠNG MỤC 
CHI PHÍ 

(VNĐ) 

1.  Chi phí bản chuẩn phần mềm  

2.  

Tổng đài IP Grandstream UCM6202 – 2 đường bưu điện – 500 máy lẻ 

IP SIP, Hỗ trợ Voice 

 

 

3.  Chi phí chỉnh sủa lập trình theo yêu cầu Nếu có 

4.  Bảo hành (1 năm) Miễn phí 

5.  Bảo trì 10%/năm 

 

http://beesky.vn/
http://beesky.vn/


V. BẢO HÀNH HỆ THỐNG 

 

BẢO HÀNH 

Bên B cam kết bảo hành trong thời gian 01 năm bên A sử dụng, tính từ ngày bàn giao sản phẩm. 

Bảo hành bao gồm: 

 Hỗ trợ online trong giờ hành chính, luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về quy trình quản 

lý tòa nhà. 

 Tiếp nhận các vấn đề sự cố kĩ thuật 24/24 và xử lý sớm nhất có thể. 

 Cử nhân viên trực tiếp sang bên A hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. 

 Hỗ trợ bổ sung mẫu biểu hoặc các trường thông tin trên giao diện nếu không mất nhiều thời 

gian và không quá phức tạp. 

 Hỗ trợ bảo mật hệ thống liên tục 24/24. 

BẢO TRÌ 

Sau khi hết hạn bảo hành 01 năm, Bên A được quyền giao Bên B bảo trì hệ thống phần mềm. Thời 

gian bắt đầu bảo trì được tính từ thời điểm thời hạn bảo hành hết hiệu lực. Chi phí bảo trì hàng năm 

Bên A thanh toán cho Bên B là: 10%/tổng giá trị hợp đồng. 

 

      QUẢN LÝ DỰ ÁN 
 

 

 

        PHUC NGUYEN 

 


