
 

                                                                               

 

 

BÁO GIÁ PHẦN MỀM  

KẾ TOÁN QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” MISAFALCON 2020 VÀ  

TỔNG HỢP BÁO CÁO QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” MISAFALCONX1 2020 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Công ty Cổ phần MISA xin gửi tới Quý Khách hàng Bảng báo giá Phần mềm MISAFALCON 2020 và 

Phần mềm MISAFALCONX1 2020 như sau: 

1. Phần mềm MISAFALCON 2020 và Phần mềm MISAFALCONX1 2020 

Gói Sản phẩm/Dịch vụ 
Đơn giá 

(VND) 
ĐVT Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ 

Phần mềm MISAFALCON 

2020 – Bán mới phần mềm 
7.200.000 Bộ 

 Áp dụng đối với khách hàng mua mới phần mềm 

 Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo 

hành, theo yêu cầu của Ban vận động Quỹ “Vì người 

nghèo” Trung ương, khách hàng được: 

 Bảo trì, sửa lỗi, phát triển các tính năng mới 

 Cập nhật các quy định mới của Nhà nước 

 Nâng cấp về mặt bảo mật để đảm bảo sự an toàn dữ liệu, 

thông tin 

 Cải tiến sản phẩm để tăng tốc độ và hiệu quả của tính 

năng 

 Quản trị dữ liệu cho khách hàng trong quá trình sử dụng 

Phần mềm 

MISAFALCONX1 2020 – 

Bán mới phần mềm 

14.400.000 Bộ 

2. Phần mềm MISAFALCON 2020 và Phần mềm MISAFALCONX1 2020: Dịch vụ tập huấn, dịch vụ thay 

đổi GPSD… 

Gói Sản phẩm/Dịch vụ 
Đơn giá 

(VND) 
ĐVT Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ 

Dịch vụ tập huấn tập trung Miễn phí 
Đơn 

vị/Khóa 

 Tập huấn tập trung tại địa phương trong 02 ngày cho 

≤ 02 người/đơn vị. 

Dịch vụ thay đổi GPSD 950.000 GPSD/Lần 
 Áp dụng đối với tất cả khách hàng yêu cầu thay đổi 

GPSD ngoài thời gian bảo hành. 

Lưu ý:  

 Khách hàng sẽ được nhận giấy phép sử dụng phần mềm (GPSD) và bộ cài đặt phần mềm qua email 

 Thời gian bảo hành là 12 tháng được tính từ tháng nhận GPSD phần mềm MISAFALCON 2020 hoặc 

phần mềm MISAFALCONX1 2020 

 Báo giá có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2021 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không 

cần báo trước. 

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


