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BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM VẬN TẢI TKELog TMS
Kính gửi: Quý khách
Công ty TNHH Giải Pháp Tiên Khanh xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến chúng tôi.
Dưới đây là báo giá phần mềm:
Báo giá
STT

Mô tả

Gói TMS Standard
- 1 user điều vận
- 1 user kế toán
01
- 1 user quản lý master data, phân quyền,
- 15 mobile apps dành cho tài xế trong việc xử lý shipment online, chụp
hình, quản lý sự cố

Giá / năm

12,000,000

02 Chi phí triển khai, cài đặt

Free

03 Chi phí server VPS Cloud.

Free

04 Thời gian triển khai, cài đặt, đào tạo: 7 ngày

Free

Dịch vụ bảo hành
STT

Mô tả

Giá

01 Update hệ thống khi TKSolution ra version mới

Free

02 Hỗ trợ xử lý lỗi phần mềm khi có sự cố

Free

03 Tool backup data hàng ngày

Free

04 Đào tạo 3 tháng 1 lần khi có nhu cầu

Free

05 Miễn phí lưu hình ảnh booking, bill, hóa đơn, sự cố hành trình 30 ngày.

Free

Các giá trị gia tăng khác
STT
01 Bổ sung 1 báo cáo theo yêu cầu

Mô tả

Giá
2,000,000 / báo cáo

02 Bổ sung 1 user điều vận

9,000,000 / năm

03 Bổ sung 1 user kế toán

9,000,000 / năm

04 Bổ sung thêm 1 mobile apps cho tài xế

1,000,000 / năm

05 Bổ sung thêm 50G lưu trữ hình ảnh booking, bill, hóa đơn, hành trình

2,000,000 / năm

Tách source, chỉnh sửa qui trình phần mềm theo yêu cầu.
06 (Không khuyến khích mua vì tốn kém và thời gian triển khai từ 7 ngày
sẽ tăng thành 3 --> 6 tháng)

300,000,000

Phương thức thanh toán
STT
01

Mô tả
Thanh toán 1 năm 1 lần sau khi kí mới hay renew hợp đồng thuê phần
mềm.
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