
BẢNG BÁO GIÁ BIZFLY ĐẶT BÀN VÀ GỌI MÓN
TÍCH HỢP CHATBOT

Kính chào Quý khách, Công ty Cổ phần VCCorp xin trân trọng gửi tới
Quý khách bảng báo giá của sản phẩm Bizfly Đặt bàn và Gọi món Tích hợp Chatbot

ĐỊA CHỈ
Tầng 17 tòa nhà Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN

WEBSITE
www.bizfly.vn

EMAIL
sale@bizfly.vn

HOTLINE
1900.63.64.65

100 đơn/tháng 2000 đơn/tháng

GÓI SẢN PHẨM MIỄN PHÍ GÓI NÂNG CẤP

Số lượng đơn hàng

Đơn giá 3 tháng (VNĐ)

Dùng thử 6 thángĐơn giá 6 tháng (VNĐ)

Đơn giá 12 tháng (VNĐ)

1.500.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

Tích hợp trực tiếp với gói Bizfly Chat miễn phí

Quản lý danh sách khách hàng, đồng bộ với CRM

100 1000

Chỉ có tại Bizfly

Tính năng nổi bật

Tích hợp kho Coupon:
- Tạo kho mã Coupon
- Tạo mã Coupon với nhiều loại mã, nhiều kiểu khuyến mại
- Nhập mã Coupon từ bên ngoài qua �le Excel
- Tạo chiến dịch phát mã Coupon (Messenger Facebook)
- Gạch mã Coupon khi khách hàng sử dụng
- Gửi mã Coupon miễn phí qua Messenger Facebook



ĐỊA CHỈ
Tầng 17 tòa nhà Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN

WEBSITE
www.bizfly.vn

EMAIL
sale@bizfly.vn

HOTLINE
1900.63.64.65

Quản lý nhân viên:
- Phân quyền quản lý cho từng nhân viên
- 1 hoặc nhiều nhân viên có thể cùng tiếp nhận 1 đơn hàng

Quản lý Order:
- Quản lý đồng bộ đơn order từ Website, Fanpage và
thêm đơn trực tiếp
- Quản lý toàn bộ tiến trình giao hàng
- Cập nhật ngay phí vận chuyển và chiết khấu trên đơn

Quản lý đặt bàn: Cho phép nhân viên chọn vị trí trước cho
khách, tránh việc đặt bàn chồng chéo, không kiểm soát
được lượng bàn các vị trí còn trống

Giá đã bao gồm thuế VAT 10%, đơn hàng tối thiểu 3 tháng

Lưu ý :

Các tính năng cơ bản

Quản lý thực đơn: Dễ dàng tạo menu chính của thực đơn, cho 
phép đồng bộ thực đơn từ IPOS (nếu trong trường hợp KH đã 
dùng phần mềm của IPOS)

Kết nối API với IPOS

Dễ dàng kết nối cài đặt kênh thanh toán online

Kết nối với các đơn vị vận chuyển (Giao hàng nhanh, AHA 
Move, Viettel Post,…)

Báo cáo thống kê chi tiết

Quản lý nhiều cơ sở cùng lúc (áp dụng với chuỗi nhà hàng)

Số lượng nhân viên

1 nhà hàng

3 nhân viên

Không giới hạn

Không giới hạn

Quản lý món ăn: Dễ dàng thêm các món ăn mới, các món ăn 
đi kèm, có thể thêm món theo dạng bán combo (set lẩu, set
đồ nướng…)

Cài đặt khu vực:
- Tạo và tùy chỉnh khu vực trực quan, dễ dàng thao tác,
đồng bộ với máy pos cầm tay
- Cài đặt vị trí đặt bàn và số lượng bàn tương ứng với mỗi khu 
vực


