
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ BÁN LẺ TOÀN CẦU
Kết thúc bán hàng nhanh. Giảm chi phí hỗ trợ. Đạt lợi nhuận cao hơn.

Chào mừng đến với Chương trình đại lý bán lẻ toàn cầu của chúng tôi, một chương trình đại 

lý bán lẻ hiệu quả được xây dựng với hai mục tiêu rõ ràng: kết thúc bán hàng nhanh, và 

giảm chi phí hỗ trợ để kinh doanh có lãi hơn. Sử dụng 4 mô-đun đơn giản và 8 website nhỏ 

hữu ích, Chương trình đại lý bán lẻ toàn cầu của FingerTec được tùy biến để đáp ứng mọi yêu 

cầu của đại lý bán lẻ. Chúng ta hãy xem qua những gì FingerTec cung cấp cho bạn với tư cách 

Đại lý bán lẻ toàn cầu của chúng tôi.

FingerTec cung cấp hai website phục 
vụ các yêu cầu tiếp thị của bạn khi bạn 
quảng bá dòng sản phẩm của 
FingerTec.

sales.f ingertec.com cho phép bạn 
nhận các loại tài nguyên khác nhau để 
thực hiện mục tiêu bán hàng hiệu quả.

Tài liệu bán hàng
• Trình bày thử bằng video
• Thuyết trình bằng Powerpoint
• Tờ thông tin sản phẩm

Tài liệu tham khảo bán hàng
• Sách hướng dẫn cho nhà phân phối 
• Những câu chuyện thành công
• Ngân hàng hình ảnh

Tài liệu tham khảo hữu ích
• Tin tức toàn cầu

material.f ingertec.com cho phép bạn 
đặt hàng bản cứng của các tài liệu bán 
hàng, gói thuyết trình và các mặt hàng 
tiếp thị bổ sung để thúc đẩy hoạt động 
tiếp thị của bạn.
• Tài liệu quảng cáo, cờ nhiều màu, áp  
 phích 
• Video
• Gói trình bày thử
• Giá trưng bày

FingerTec cung cấp ba website để trình 
bày cách thức FingerTec làm dễ dàng 
mọi việc khi nói đến vận hành sản 
phẩm và xử lý hỗ trợ.

product.f ingertec.com trình bày với 
khách hàng danh sách đầy đủ các mặt 
hàng bao gồm trong một gói sản 
phẩm của FingerTec giúp khách hàng 
đưa ra quyết định sáng suốt.

user.f ingertec.com cho phép khách 
hàng trực tiếp tìm thấy thông tin liên 
quan về hệ thống FingerTec của họ sau 
bán hàng.

accessory.f ingertec.com cung cấp cho 
khách hàng các tùy chọn về tài nguyên 
cần thiết với các phụ kiện từ FingerTec 
như một trung tâm bách hóa cung cấp 
cho bạn mọi thứ bạn cần.

Trên hết, FingerTec cũng cung cấp 
nhiều kênh giao tiếp hiệu quả để nhận 
thông tin về các sản phẩm của 
FingerTec, thông số kỹ thuật, tính năng 
và công suất của các sản phẩm đó.

 Email:
Gửi email đến info@f ingertec.com và 
bạn sẽ sớm nhận được thư trả lời.

Kiến thức là chìa khóa để đạt được sự 
hài lòng của khách hàng. Các khóa đào 
tạo của FingerTec được tùy biến cho 
hai nhóm mục tiêu, đó là nhân viên 
bán hàng và nhân viên kỹ thuật.

training.f ingertec.com gồm có 3 chính 
để làm hài lòng cả hai đối tượng mục 
tiêu.

• Đào tạo về bán hàng
• Đào tạo về sản phẩm
• Đào tạo về kỹ thuật

Kiểm tra kiến thức của bạn về hệ thống 
của FingerTec bằng cách tham dự một 
kỳ thi tại chỗ. Chứng chỉ đào tạo sẽ 
được cấp dưới tên bạn khi bạn đỗ kỳ thi

Chìa khóa để bán hàng thành công và 
có khách hàng thân thiết nếu có khả 
năng cung cấp hỗ trợ tốt quanh năm. 
Khi một khách hàng cảm thấy được hỗ 
trợ, bạn biết bạn là làm một việc tốt.

tips.f ingertec.com dành cho các đại lý 
bán lẻ nhận thông tin về các vấn đề 
khác nhau liên quan đến vấn đề kỹ 
thuật của FingerTec bao gồm khắc 
phục sự cố, mẹo về phần cứng và phần 
mềm, video clip hướng dẫn sửa chữa, 
chương trình sửa chữa nâng cao, v.v.

warranty.f ingertec.com giúp các đại lý 
bán lẻ thực hiện yêu cầu bảo hành một 
cách dễ dàng. FingerTec bảo hành 
phần cứng giới hạn trong 36 tháng cho 
người dùng cuối, và 40 tháng cho đại 
lý bán lẻ. Hãy kiểm tra các bộ phận 
được bảo hành và không được bảo 
hành ở website này. Tìm hiểu cách thức 
Chương trình phân bổ phụ tùng, Chính 
sách bảo hành và Chính sách cuối đời 
sản phẩm giúp giảm nhẹ mối e ngại 
bảo hành của bạn như thế nào.

 Email:
Liên hệ support@f ingertec.com và bạn 
sẽ nhận được trả lời trong vòng 12 giờ, 
chúng tôi xin đảm bảo.

 Trò chuyện trực tuyến:
Trò chuyện Skype với chúng tôi để được 
hỗ trợ nhanh chóng (giờ GMT+8).

 Team Viewer
Cho phép chúng tôi xem tận mắt các 
lỗi và trục trặc, và để chúng tôi khắc 
phục lỗi ngay cho bạn.
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Các ưu thế khác
• Bảo hành giới hạn 40 tháng của nhà sản xuất.
• Phần mềm quản lý thời gian mạnh mẽ miễn phí với  
 lựa chọn đa ngôn ngữ.
• FingerTec TCMS V2 Viewer để truy cập dữ liệu tham  
 gia qua mạng LAN.
• Bao gồm Bộ xử lý dữ liệu FingerTec (FTDP) để trích  
 xuất dữ liệu thô.
• Gói phát triển hệ thống (SDK) BioBridge miễn phí  
 để tích hợp phần mềm bên thứ ba.
• Giới thiệu chất lượng hàng đầu.

Chương trình này áp dụng với
• Tự động hóa văn phòng
• Kiểm soát truy cập bảo mật/vật lý
• Các nhà cung cấp giải pháp quan tâm đến tích hợp  
 công nghệ dấu vân tay
• Chấm công

Làm thế nào để trở thành đại lý bán lẻ của FingerTec
• Mua Thiết bị mẫu để thử nghiệm công nghệ, để  
 hiểu hệ thống và trải nghiệm những gì FingerTec  
 cung cấp. Thăm www.f ingertec.com/sample-pack  
 thông tin thêm.
• Xác định mức độ cam kết bạn muốn với tư cách đại  
 lý bán lẻ của FingerTec
• Bắt đầu kinh doanh và tận hưởng mọi lợi ích từ  
 Chương trình đại lý bán lẻ toàn cầu của FingerTec.
 Liên hệ info@f ingertec.com.

w w w . f i n g e r t e c . c o m

FINGERTEC được cung cấp ở hơn 120 quốc gia, được lắp đặt ở 10 nghìn địa điểm khắp thế giới và hiện đang được sử dụng bởi hàng triệu người

Mô-đun  1

Tiếp thị 
Mô-đun  2

Thuyết trình sản phẩm
Mô-đun  3

Đào tạo
Mô-đun  4

Hỗ trợ

Nhằm giảm chu kỳ bán 
hàng.

Nhằm gây ấn tượng cho 
khách hàng với hệ thống 

thân thiện với người dùng, 
yêu cầu hỗ trợ tối thiểu.

Nhằm cung cấp khóa đào tạo 
hoàn chỉnh cho người đào tạo 

và học viên mà không cần 
đến lớp.

Nhằm giảm chi phí hỗ trợ và 
tối đa hóa lợi nhuận.

Nhằm giảm chu kỳ bán 
hàng.

Nhằm gây ấn tượng cho 
khách hàng với hệ thống 

thân thiện với người dùng, 
yêu cầu hỗ trợ tối thiểu.

Nhằm cung cấp khóa đào tạo 
hoàn chỉnh cho người đào tạo 

và học viên mà không cần 
đến lớp.

Nhằm giảm chi phí hỗ trợ và 
tối đa hóa lợi nhuận.


