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BÁO GIÁ 

PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MISA SME.NET 2015  

Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty Cổ phần MISA xin gửi đến Quý khách hàng báo giá phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA 

SME.NET 2015 như sau: 

I. Báo giá bán mới phần mềm MISA SME.NET 2015 

Gói Sản 

phẩm 

Đơn giá 

(VND) 

Đơn vị 

tính 
Mô tả chi tiết 

Express Miễn phí Gói 

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ 

Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ 

Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, 

Ngân sách, Tổng hợp (¹) 

Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng từ/năm 

Starter 2.950.000 Gói 

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ 

Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ 

Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, 

Ngân sách, Tổng hợp (¹) 

Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 1.000 chứng từ/năm 

Standard 6.950.000 Gói 

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2015 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ,  

Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý  hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, 

Công cụ dụng cụ, Tổng hợp (¹)  

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng 

Professional 8.950.000 Gói 

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2015 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, 

Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, 

Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp (¹)  

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng 

Enterprise 10.950.000 Gói 

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ 

Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ 

Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, 

Ngân sách, Tổng hợp (¹)  

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng 

* Lưu ý: Trong trường hợp Quý khách muốn chuyển đổi từ gói sản phẩm có ít phân hệ lên gói sản phẩm có nhiều 

phân hệ hơn thì chi phí bao gồm: Phí chuyển đổi là 2.000.000 VNĐ (hai triệu đồng) cộng với phí chênh lệch giữa các 

gói sản phẩm. 
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II. Báo giá các gói dịch vụ đào tạo, tư vấn triển khai 

Gói dịch vụ Đơn giá 

(VND) 

Đơn 

vị tính 
Mô tả chi tiết 

Đào tạo tập 

trung 
950.000 

Người

/khóa 

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do 

MISA tổ chức trong 02 ngày tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. 

Đào tạo trực 

tuyến qua 

mạng 

3.950.000 Khóa 

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp cho đơn vị trong thời gian 

02 ngày bằng hình thức đào tạo trực tuyến qua mạng thông qua Skype, 

Teamviewer kết hợp với các video hướng dẫn sử dụng. 

Đào tạo trực 

tiếp tại đơn vị 
7.950.000 Khóa 

- Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày 

cho ≤ 10 người áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn 

Ma Thuột, HCM, Cần Thơ. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả 

thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA. 

- Khách hàng tự chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo. 

Tư vấn triển 

khai 
20.000.000 Gói 

Tư vấn cho khách hàng cách thiết lập và sử dụng phần mềm một cách 

nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

Đây là mức giá tối thiểu được thực hiện trong thời gian tối đa là 05 ngày. 

Trường hợp nếu khách hàng muốn thêm thời gian tư vấn thì gói dịch vụ tư 

vấn triển khai bổ sung là 5.000.000đ/ngày. 

Thay đổi Giấy 

phép sử dụng 
650.000 

GPSD

/Lần 

Áp dụng cho tất cả các gói sản phẩm trong trường hợp khách hàng thay đổi 

một trong các thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ trên đăng ký kinh doanh. 

 

III. Báo giá nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2015  

Quý khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán vừa và nhỏ MISA SME.NET muốn nâng cấp lên phiên bản MISA 

SME.NET 2015 được áp dụng chính sách giá nâng cấp như sau: 

 Khách hàng nâng cấp trong khoảng thời gian từ 01/04/2016 đến 30/04/2016 : Giá nâng cấp bằng 80% giá bán 

mới các gói sản phẩm MISA SME.NET 2015. 

 Khách hàng nâng cấp sau ngày 30/04/2016: Giá nâng cấp bằng 100% giá bán mới các gói sản phẩm MISA 

SME.NET 2015. 

* Lưu ý:  

o (1): Bao gồm bộ cài sản phẩm cùng  giấy phép sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015. 

o Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. 

o Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc.  

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách! 


