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Phần mềm QR Code Generator chỉ sinh và quản lý QR Code (một loại 2D code, mã vạch 2 chiều). 

Phần mềm này sẽ hoạt động trên Web, và sau đó là trên Mobile App

Truy cập website: http://mirascan.vn Màn hình giao diện website: http://mirascan.vn sau khi đăng nhập
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Chọn nội dung cần tạo QR Code trong 12 

loại nội dung như trên hình minh họa 

Màn hình giao diện tạo QR Code

Nhập thông tin cần thiết để tạo dữ liệu cho 

 QR Code của bạn
Tùy chọn loại QR Code động hoặc tĩnh

theo nhu cầu
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Hệ thống cho phép bạn tùy chỉnh thiết kế cho mã QR 

Sau khi tạo dữ liệu QR Code, các bạn có thể tùy chỉnh thiết kế:

eyes , logo, data hay background cho QR Code tại đây

Sau khi bạn tạo QR Code xong, hãy chọn
Lưu thiết kế để hệ thống lưu lại 

Chọn Tải thiết kế để có thể tải mã QR Code
đã tạo về máy.
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THIẾT KẾ TEMPLATES
Cho phép bạn sử dụng các mẫu  QR Code có sẵn như bạn mong muốn
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THIẾT KẾ EYES
Cho phép bạn thiết kế tùy chỉnh eyes của mã QR Code
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THIẾT KẾ LOGO
Cho phép  tùy chỉnh thêm hoặc xóa logo trên mã QR Code
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THIẾT KẾ DATA
Cho phép bạn tùy chỉnh thiết kế data trên mã QR Code
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THIẾT KẾ BACKGROUND
Cho phép bạn tùy chỉnh thiết kế màu nền của mã QR Code
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THIẾT KẾ FRAME
Cho  phép bạn khung nền cho mã QR Code

Sau khi chọn chỉnh sửa Frame
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Phần Quản lý sẽ giúp bạn quản lý và điều chỉnh được các QR Code đã tạo trong tài khoản của bạn.
Cho phép bạn: Xem QR code- Tải mã QR- Điều chỉnh mã QR – Xóa mã QR

Sửa thiết kế QR Code Tải mã QR Code

Sửa nội dung QR Code
Xem nội dung quét



Bạn sẽ có thể theo dõi qua từng số liệu và biểu đồ hiển thị.
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Phần thống kê sẽ cho bạn có thể xem chi tiết  tổng số QR Code bạn đã tạo và tổng lượt quét QR Code của bạn.



THANKS FOR WATCHING


