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BẢNG GIÁ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG PMT-EMS 

PHIÊN BẢN DÀNH CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG- CAO ĐẲNG NGHỀ - TRUNG CẤP 

NĂM 2022 

 

Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm Phần 

mềm của công ty chúng tôi, chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng Bảng giá sản phẩm 

Phần mềm Quản trị nhà trường PMT- EMS cụ thể như sau:  

STT Module 
Đơn vị 

tính 
 Đơn giá   Ghi chú  

1 Quản lý nhân sự, tiền lương Module 650.000.000  

2 
Quản lý tuyển sinh trung cấp, 
cao đẳng 

Module  450.000.000  

3 Quản lý Sinh viên - học sinh Module  500.000.000  

4 
Quản lý đào tạo trung cấp, cao 
đẳng 

Module  2.400.000.000  

5 Quản lý đào tạo ngắn hạn Module  500.000.000  
6 Quản lý thời khóa biểu Module  550.000.000  

7 
Quản lý ngân hàng câu hỏi, tổ 
chức thi 

Module  400.000.000  

8 Quản lý tài chính học vụ Module  450.000.000  

9 Quản lý hành chính điện tử Module  350.000.000  

10 
Cổng thông tin điện tử nhà 
trường 

Module  380.000.000  

11 Khảo sát đánh giá Module  300.000.000  
12 Quản lý nghiên cứu khoa học Module  300.000.000  

14 
Quản lý tài sản, công cụ, dụng 
cụ 

Module  400.000.000  

15 Quản lý hoạt động nội trú Module  300.000.000  
16 Quản trị hệ thống Module  -  

Tổng giá trị phần mềm:  7.930.000.000   

Gói bảo trì 1 năm tiếp theo sau 12 tháng bảo hành 
          

793.000.000  
10%/ năm 

Gói bảo trì 2 năm tiếp theo sau 12 tháng bảo hành 1.189.500.000      
Trung bình: 
7,5%/ năm 

Gói bảo trì 3 năm tiếp theo sau 12 tháng bảo hành 1.427.400.000          
Trung bình: 

6%/ năm 

Gói bảo trì 4 năm tiếp theo sau 12 tháng bảo hành 1.586.000.000          
Trung bình: 

5%/năm) 
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Ghi chú: 

 - Báo giá trên là giá trị bản quyền phần mềm 

 - Báo giá đã bao gồm bảo hành 12 tháng sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

 
- Báo giá chưa bao gồm chi phí chuyển đổi dữ liệu và chi phí đào tạo, chuyển 
giao công nghệ (Chúng tôi sẽ báo giá theo yêu cầu thực tế của Quý khách hàng) 

 - Báo giá chưa bao gồm chi phí hạ tầng vận hành phần mềm 

 

Trên đây là bảng giá sản phẩm của công ty chúng tôi, rất mong được hợp tác cùng 

Quý khách hàng trong thời gian tới 

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

                                                                CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ SÀI GÒN 

                                                                          

                                                          

 

  


