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BÁO GIÁ 

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HỢP NHẤT AMIS.VN 

 

Kính gửi: Quý khách hàng 

 

Công ty CP MISA xin gửi tới Quý khách hàng báo giá phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN như sau: 

 

Gói sản phẩm 
Dung lượng 

(GB) 

Đơn giá 

(VNĐ/tháng) 

Thành tiền 

(VNĐ/năm) 
Mô tả chi tiết Đối tượng sử dụng 

1. Khởi tạo sử dụng phần mềm 

Phí khởi tạo phần mềm sử dụng lần đầu tiên   2.950.000 

Khởi tạo lần đầu tiên để sử dụng 

phần mềm Quản trị doanh nghiệp 

hợp nhất AMIS.VN.  

Tất cả doanh nghiệp. 

2. Thuê bao sử dụng phần mềm 

Standard 1 300.000 3.600.000 

Sử dụng phần mềm Quản trị 

doanh nghiệp hợp nhất 

AMIS.VN với dung lượng tối đa 

được sử dụng là  1 GB/năm. 

Doanh nghiệp có số lượng 

chứng từ phát sinh dưới 200 

chứng từ/tháng hoặc có qui mô 

nhân sự dưới 50 nhân viên.  

Professional 2 400.000 4.800.000 

Sử dụng phần mềm Quản trị 

doanh nghiệp hợp nhất 

AMIS.VN với dung lượng tối đa 

được sử dụng là  2 GB/năm. 

Doanh nghiệp có số lượng 

chứng từ phát sinh khoảng 200 

- 500 chứng từ/tháng hoặc có 

qui mô nhân sự khoảng 100 

nhân viên.  

Business 3 500.000 6.000.000 

Sử dụng phần mềm Quản trị 

doanh nghiệp hợp nhất 

AMIS.VN với dung lượng tối đa 

được sử dụng là  3 GB/năm. 

Doanh nghiệp có số lượng 

chứng từ phát sinh khoảng 500 

- 1500 chứng từ/tháng hoặc có 

qui mô nhân sự khoảng 200 

nhân viên.  

Enterprise 6 800.000 9.600.000 

Sử dụng phần mềm Quản trị 

doanh nghiệp hợp nhất 

AMIS.VN với dung lượng tối đa 

được sử dụng là 6 GB/năm. 

Doanh nghiệp có số lượng 

chứng từ phát sinh trên 1500 

chứng từ/ tháng hoặc có qui mô 

nhân sự khoảng 300 - 500 nhân 

viên. 

  3.  Dịch vụ đào tạo : Mỗi khóa chỉ đào tạo chuyên sâu về một mảng nghiệp vụ: Kế toán hoặc Nhân sự hoặc Bán hàng ( Lưu ý: 

với nghiệp vụ Quản trị sản xuất, mức giá đào tạo sẽ theo thực tế khảo sát nghiệp vụ đăc thù tại các đ n vị) 

Đào tạo tập 

trung 
Người/Khóa 1.450.000 1.450.000 

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. 

Tất cả doanh nghiệp 
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Đào tạo trực 

tiếp tại đơn vị 
Khóa 7.950.000 7.950.000 

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần 

mềm trực tiếp tại đơn vị trong 2 

ngày cho dưới 10 cán bộ áp dụng 

đối với khách hàng tại Hà Nội, 

Hồ Chí Minh. Khách hàng ở 

ngoài địa điểm trên phải trả thêm 

phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ 

MISA. 

Khách hàng chịu trách nhiệm 

chuẩn bị máy móc, thiết bị phục 

vụ cho việc đào tạo. 

 

Tất cả doanh nghiệp 

Phí tư vấn 

triển khai 
Khóa 20.000.000 20.000.000 

Mỗi khóa chỉ tư vấn triển khai 

cho một ứng dụng như : kế toán, 

bán hàng, nhân sự, quản trị sản 

xuất. 

Đây là mức giá tối thiểu được 

thực hiện trong thời gian tối đa là 

5 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. 

Tất cả doanh nghiệp 

4. Báo giá gói dung lượng bổ sung 

Gói sản phẩm/ 

dịch vụ 

Thuê bao sử dụng phần mềm 

Thời gian sử dụng Đối tượng sử dụng 
Dung 

lượng 

Số tiền 

(VNĐ/Tháng) 

Gói dung lượng 

bổ sung 
1 GB 100.000đ/tháng 

Thời gian còn lại của gói thuê 

bao đang sử dụng 

Áp dụng cho doanh nghiệp đang sử dụng 

các gói thuê bao AMIS.VN có nhu tăng 

thêm dung lượng lưu trữ dữ liệu. 

Lưu ý:   

  Khách hàng được sử dụng đầy đủ các ứng dụng như: Kế toán, Nhân sự, Bán hàng, Công việc, Tin tức, Sáng kiến, Tri 
thức, Tài liệu, Văn thư, Công việc.... Phần mềm AMIS.VN luôn tự động cập nhật các tính năng mới nhất, khách hàng  

không phải trả thêm bất kì khoản phí nào ngoài phí thuê bao sử dụng. Riêng nghiệp vụ Quản trị sản xuất khách hàng 

nào có nhu cầu sử dụng sẽ phải đăng ký và thanh toán phí sử dụng theo thỏa thuận dựa vào quy mô và yêu cầu của 

khách hàng. 

 Khách hàng đăng ký sử dụng lần đầu sẽ thanh toán phí khởi tạo một lần duy nhất và phí thuê bao tối thiểu là 12 tháng. 
Khi hết thời hạn thuê bao thì phải thanh toán phí gia hạn thuê bao tối thiểu là 12 tháng/lần, dung lượng thuê bao còn 

lại (nếu có) sẽ không được chuyển sang kỳ thuê bao kế tiếp. 

 Trong thời gian sử dụng nếu khách hàng muốn tăng thêm dung lượng thì đăng ký mua thêm gói "Dung lượng bổ sung” 
(Là gói tăng dung lượng cho thuê bao đang sử dụng) được tính như sau: 

    Phí dung lượng bổ sung = Số tháng thuê bao còn lại * số lượng GB * 100.000VNĐ 

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

 Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.  

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

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


