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BÁO GIÁ NÂNG CẤP 

PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MISA SME.NET 2017 

 

Kính gửi: Quý khách hàng 

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

nhỏ MISA SME.NET 2017 như sau: 

I. Nâng c      MISA SME.NET ng ài  h i gi n     hành   n  h n     MISA SME.NET 2017 

S n  hẩ / 

Dịch vụ 

Đơn giá 

(VND) 
ĐVT Mô    chi  iế  

Nâng cấp   n 

MISA SME.NET 

2017 g i Starter 

2.950.000   i 

Phần mềm MISA SME.NET 2017 - Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ 

Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản  ý hoá đơn, Thuế, Kho, 

Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền  ương, Giá thành, 

Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 

Số  ượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa  à 1.000 

chứng từ/năm 

Nâng cấp   n 

MISA SME.NET 

2017 g i Standard 

6.950.000 Gói 

Phần mềm MISA SME.NET 2017 - 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ,  Ngân 

hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản  ý  hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, 

Công cụ dụng cụ, Tổng hợp. 

Không giới hạn số  ượng chứng từ nhập vào phần mềm. 

Nâng cấp   n 

MISA SME.NET 

2017 g i 

Professional 

9.950.000 Gói 

Phần mềm MISA SME.NET 2017 - 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân 

hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản  ý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, 

Công cụ dụng cụ, Tài s n cố định, Ti n  ương, Tổng hợp. 

Không giới hạn số  ượng chứng từ nhập vào phần mềm. 

Nâng cấp   n 

MISA SME.NET 

2017 g i 

Enterprise 

12.950.000 Gói 

Phần mềm MISA SME.NET 2017 - Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ 

Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản  ý hoá đơn, Thuế, Kho, 

Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền  ương, Giá thành, 

Hợ  đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 

Không giới hạn số  ượng chứng từ nhập vào phần mềm. 

II. Chu  n đ i    g i c  í   hân h    n g i c  nhi u  hân h  hơn c   MISA SME.NET 2017 

S n  hẩ / 

Dịch vụ 

Đơn giá 

(VND) 
ĐVT Mô    chi  iế   
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Chuyển đổi từ g i 

Starter   n g i 

Standard 

6.000.000 Gói 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ 

Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản  ý hoá đơn, Thuế, Kho, 

Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp. 

Không giới hạn số  ượng chứng từ nhập vào phần mềm 

Chuyển đổi từ g i 

Starter   n g i 

Professional 

9.000.000 Gói 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ 

Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản  ý hoá đơn, Thuế, Kho, 

Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài s n cố định, Ti n  ương, Tổng hợp. 

Không giới hạn số  ượng chứng từ nhập vào phần mềm 

Chuyển đổi từ g i 

Starter   n g i 

Enterprise 

12.000.000 Gói 

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, 

Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản  ý hoá đơn, Thuế, 

Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền  ương, Giá 

 hành, Hợ  đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 

Không giới hạn số  ượng chứng từ nhập vào phần mềm 

Chuyển đổi từ g i 

Standard   n g i 

Professional 

5.000.000 Gói 

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ 

Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản  ý hoá đơn, Thuế, Kho, 

Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài s n cố định, Ti n  ương, Tổng hợp. 

Không giới hạn số  ượng chứng từ nhập vào phần mềm 

Chuyển đổi từ g i 

Standard   n g i 

Enterprise 

8.000.000 Gói 

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, 

Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản  ý hoá đơn, Thuế, 

Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền  ương, Giá 

 hành, Hợ  đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 

Không giới hạn số  ượng chứng từ nhập vào phần mềm 

Chuyển đổi từ g i 

Professional   n 

g i Enterprise 

5.000.000   i 

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, 

Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản  ý hoá đơn, Thuế, 

Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền  ương, Giá 

thành, Hợ  đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 

Không giới hạn số  ượng chứng từ nhập vào phần mềm 

III. Báo giá  ịch vụ cậ  nhậ   h n     MISA SME.NET 2017 

G i  ịch vụ 
Đơn giá 

(VND) 
ĐVT Mô    chi  iế  

Ph  cập nhật g i 

Starter 
1.000.000 

Gói/ 

năm 

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các 

t nh năng, tiện ích mới của sản phẩm. 

Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói 

Starter. 

Ph  cập nhật g i 

Standard 
2.000.000 

Gói/ 

năm 

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các 

t nh năng, tiện ích mới của sản phẩm. 

Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói 

Standard. 
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Ph  cập nhật g i 

Professional 
3.000.000 

Gói/ 

năm 

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các 

t nh năng, tiện ích mới của sản phẩm. 

Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói 

Professional. 

Ph  cập nhật g i 

Enterprise 
4.000.000 

Gói/ 

năm 

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các 

t nh năng, tiện ích mới của sản phẩm. 

Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói 

Enterprise. 

 Mức giá tr n được áp dụng cho khách hàng đăng ký và thanh toán g i ph  cập nhật trước khi hết hạn bảo 

hành hoặc hết thời gian hiệu lực gói phí cập nhật. 

 Trường hợp khách hàng đăng ký và thanh toán g i ph  cập nhật sau khi hết hạn bảo hành hoặc hết thời 

gian hiệu lực gói phí cập nhật: Mức ph  được tính bằng 110% mức giá trên cho số năm quá hạn  (tính tròn 

năm kể từ ngày hết hạn) và thời gian hiệu lực của gói phí cập nhật mới được tính từ thời điểm hết hạn 

trước đ . 

IV. Bá  giá các g i  ịch vụ đà     ,  ư v n   i n kh i,  ịch vụ khác 

G i  ịch vụ 
Đơn giá 

(VND) 

ĐVT Mô    chi  iế  

Đào tạo tập trung 1.450.000 
Người/ 

khóa 

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trong kh a tập huấn tập 

trung do MISA tổ chức trong 2 ngày tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn 

Ma Thuột, Hồ Ch  Minh, Cần Thơ. 

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 2 

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 tr n phải trả th m ph  đi  ại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA. 

Khách hàng tự chuẩn bị máy m c, thiết bị phục vụ cho việc đào 

tạo. 

Tư vấn triển khai 20.000.000 Gói 

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

cách nhanh ch ng và hiệu quả nhất. 

Đây  à mức giá tối thiểu được thực hiện trong thời gian tối đa  à 5 

ngày. Trường hợp nếu khách hàng muốn th m thời gian tư vấn thì 

g i dịch vụ tư vấn triển khai bổ sung  à 5.000.000đ/ngày. 

Thay đổi  iấy 

phép sử dụng 
650.000 

GPSD/ 

Lần 

Áp dụng cho tất cả các g i sản phẩm trong trường hợp khách hàng 

thay đổi một trong các thông tin t n doanh nghiệp, địa chỉ tr n đăng 

ký kinh doanh. 

 

* Quy định chung:  

   i sản phẩm bao gồm bộ cài đặt và giấy phép sử dụng ( PSD) phần mềm MISA SME.NET 2017. 

 Phần mềm MISA SME.NET 2017 được bảo hành 12 tháng kể từ tháng nhận  PSD của  ần mua đầu 

tiên hoặc  ần nâng cấp   n g i nhiều phân hệ. 
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 Trường hợp khách hàng trả trước phí cập nhật cho nhiều năm khi chuyển đổi lên gói nhiều phân hệ hơn 

thì số tiền trả trước còn lại sẽ được quy đổi thành thời gian cập nhật theo đơn giá của gói nhiều phân hệ 

hơn.  

 Trong thời gian bảo hành hoặc trong thời hạn hiệu  ực của g i ph  cập nhật, Quý khách sẽ được:  

o Cập nhật kịp thời các thay đổi mới nhất về chế độ kế toán, ch nh sách thuế. 

o Cập nhật  i n tục các công nghệ ti n tiến và các t nh năng tiện  ch mới nhất của sản phẩm. 

 Ngoài thời hạn bảo hành hoặc thời hạn hiệu  ực của g i ph  cập nhật, Quý khách sẽ được sử dụng phần 

mềm MISA SME.NET 2017 nhưng không được cập nhật các thay đổi về chế độ, ch nh sách mới của 

cơ quan nhà nước và các t nh năng, tiện  ch mới của sản phẩm. 

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

trả th m tiền thuế  T T.  

 Báo giá c  hiệu  ực kể từ ngày 01/05/2018.  

Để biết th m thông tin chi tiết, Quý khách vui  òng tham khảo tại website www.misa.com.vn hoặc  i n hệ với các 

Văn phòng MISA tr n toàn quốc theo thông tin b n dưới. 

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

http://www.misa.com.vn/

