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BẢNG BÁO GIÁ 
Website điều hành công việc trực tuyến (IMSonline) 

Kính gửi quý khách hàng bảng giá Website điều hành công việc trực tuyến (IMSonline) 

STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ  
thông 

Tiêu  
chuẩn 

Nâng  
cao 

Chuyên  
nghiệp 

HÌNH THỨC CUNG CẤP: CHOTHUÊ Giới hạn thời gian sử dụng 
(không giới hạn số lượng máy tính) 

1 Hình thức triển khai Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng 

2 Số lượng người dùng (tối đa) 100 200 500 Không giới hạn

3 Chi phí khởi tạo ban đầu (đồng) 2.000.000 0 

4 Thời gian triển khai tối đa 1 ngày 1 ngày 1 ngày  1 ngày 

5 Chi phí sử dụng 1 năm (đồng) 4.000.000 10.000.000 20.000.000 30.000.000

6 Hình thức thanh toán 01 năm 01 lần, thanh toán vào đầu kỳ 

7 Tính tương thích  - Doanh nghiệp có số lượng nhân viên đông, nhân viên có 
thể làm việc và báo cáo với lãnh đạo bằng online 

- Doanh nghiệp cần tạo một kênh để trao đổi với khách 
hàng, đối tác 

8 Tính năng chính - Quản lý công việc: 1 công việc có thể nhiều người dùng 
tham gia và ý kiến 

- Quản trị lịch tuần 
- Lịch cá nhân 
- Quản trị danh bạ 
- Quản trị thông báo: nội bộ và bên ngoài 
- Quản trị: phòng ban, chức vụ 
- Phân quyền người dùng: thuộc doanh nghiệp, bên ngoài 
- Vai trò người dùng: phân theo phòng ban, chức vụ 

9 Phát triển theo yêu cầu khách hàng Có 

10 Tiện ích (tùy chọn) - Cảnh báo khi có công việc mới (Nhắn tin SMS + Email) 
- Quản trị các thông tin quảng bá (hình ảnh, text) 

11 Quản trị nội dung - Khách hàng toàn quyền quản trị 

12 Giao diện Website - Trực quan, dễ sử dụng 

13 Điều chỉnh sửa lỗi (nếu có) Có Có 

14 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 

15 Dữ liệu: lưu trữ tập trung, sao lưu dự 
phòng  Có 

16 Tốc độ máy chủ Ổn định 24/7 

 Bảng giá cho thuê chưa bao gồm 10% thuế VAT  

- Mời KH tham khảo chi tiết sản phẩm tại: http://enetvietnam.net/phan-mem/12/cong-thong-tin-ims   
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