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BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM KHO TKELog WMS 

 
Ngày:    

Tên người nhận:  

Công ty:   

Địa chỉ:   

1 Các phân hệ, công cụ thuộc phần mềm 

STT Tên phân hệ Môi trường chạy 

01 Master Data Web 

02 Nhập hàng, Putaway Web 

03 Quản lý kho Web 

04 Soạn hàng, Packing, Xuất hàng Web 

05 Report: Detail, Operation, KPI, History, Master Web 

06 App chạy trên PDA dành cho nhân viên kho Android Smartphone, PDA 

07 Quản trị, phân quyền chức năng, user, dữ liệu kho, chủ hàng Web 

08 Billing, Chiết tính Web 

 

Chi tiết hơn quý khách có thể xem trong file WMS_Standard_QA.xlsx kèm theo. 

2 Kế hoạch dùng thử 

STT Mô tả Thời gian 

01 Nhận SOP từ Kho, nếu Kho chưa có SOP thì cùng với kho xây 
dựng bộ SOP tiêu chuẩn. 

1 ngày 

02 Thiết lập, cài đặt TKELog WMS chạy theo SOP đã thống nhất. 0.5 ngày 

03 Đào tạo thực nghiệm cho một vài user bên Khách Hàng. 1 ngày 

04 Chạy thực nghiệm trên môi trường dữ liệu mẫu và thực tế của 
khách hàng. 

Tối đa 1 tháng 

 



 

3 Báo giá 

3.1 Chi phí license 

Bảng phí license thuê cloud trả hàng năm 

STT User Giá (VNĐ) / Năm 

01 Chứng từ, dữ liệu 9.000.000 

02 Điều phối, giám sát kho 6.000.000 

03 PDA, Handheld 3.000.000 

04 Kế toán 6.000.000 

05 Quản lý 3.000.000 

06 Chủ hàng tra cứu 1.000.000 

07 Phí bảo trì hàng năm Không có. 

08 Phương thức thanh toán Sau khi ký nghiệm thu và 
go-live 

 

3.2 Chi phí triển khai 

STT Mô tả Giá (VNĐ) / Ngày 

01 Triển khai trong nội thành TPHCM, Bình Dương, Đồng 
Nai, Long An 

2.000.000 

02 Triển khai ở các tỉnh khác 3.000.000 

03 Phương thức thanh toán Thanh toán từng đợt dựa 
theo thỏa thuận số ngày 
triển khai ký kết giữa hai 
bên. 

 

 

3.3 Chi phí hạ tầng 

STT Mô tả Giá (VNĐ) 

01 

Server nếu đặt tại cloud server của TKS Miễn phí 

Server nếu mua riêng lẻ đặt tại khách hàng ~ 50.000.000 

Server tự thuê cloud tại các NCC cloud 1.500.000 ~ 3.000.000 / 
tháng tùy NCC 

02 PDA, Handheld 15.000.000 / cái 

03 Máy in barcode 5.300.000 / cái 

04 Giấy in barcode 70.000 / cuộn 

05 Wifi kho hoặc 3G Nếu lắp wifi thì thường cỡ 
200.000.000 tr / kho 5000 
m2  



 

06 Máy tính, màn hình, thiết bị văn phòng Khách hàng tự trang bị 

 

3.4 Các chi phí phát sinh khác 

STT Mô tả Giá (VNĐ) 

01 

Report, tính năng dùng chung cho toàn bộ thị trường Miễn phí 

Report, tính năng đặc thù của kho, không dùng chung 
được cho thị trường 

3.000.000 

02 Viết tool tích hợp với API, EDI của hệ thống chủ hàng 
mới: ERP, Kế toán, Bán hàng, TMS,…. 

20.000.000 

4 Dịch vụ hỗ trợ vận hành trong thời gian triển khai, bảo hành, bảo trì 

STT Mô tả Giá (VNĐ) 

01 Hỗ trợ xử lý phần mềm khi có sự cố Free 

02 Tool backup database hàng ngày lên microsoft azure Free 

03 Đào tạo 3 tháng 1 lần khi có nhu cầu Free 

 

Phương thức tiếp nhận và xử lý hỗ trợ: 
- Phương thức nhận: Hotline, email, biên bản. 

- Khi nhận được lỗi ảnh hưởng hệ thống, nhân viên bên TKSolution sẽ liên hệ với quý công ty xử lý 
online trong vòng 1h. Nếu lỗi vẫn không được sửa thì nhân viên TKSolution sẽ chạy xuống quý công ty 
để phối hợp làm việc trực tiếp để sửa chữa, thời gian chạy xuống tùy vào tình hình thực tế lúc đó, nhưng 
tối đa phải trong vòng 24h từ lúc xảy ra sự cố. 

- Khi nhận được một yêu cầu chỉnh sửa một tính năng có sẵn và TKSolution đồng ý chỉnh sửa nếu 
không ảnh hưởng đến các tính năng mà TKSolution triển khai cho các khách hàng khác, bên TKSolution 
sẽ phân tích yêu cầu và đưa ra thời hạn sửa chữa. 

 


