
BẢNG GIÁ PHẦN MỀM SIVIP.WEB TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN 
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Kính gửi:  Quý khách hàng và đối tác 

Lời đầu tiên, cho phép Công ty Cổ phần phần mềm SIVIP gửi lời cảm ơn tới quý khách 
hàng đã dành thời gian quan tâm tới dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. 

I. CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN 

1. Công nghệ: 

Sử dụng Mô hình MVC (Model – View – Controller) là một kiến trúc phần mềm  

hay mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. Phần mêm dựa trên hoạt động 

dựa trên 3 phần. Mỗi thành phần có một nhiệm vụ riêng biệt và độc lập với các thành phần 

khác. Điều này giúp phần mềm phát triển ứng dụng nhanh, đơn giản, dễ nâng cấp, bảo trì.. 

+ Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2012 (Model) 

+ Báo cáo, in ấn: Crystal Report (View) 

+ Ngôn ngữ lập trình ASP.NET/Ajax (Controller) 

2. Khả năng bảo mật: 

Khả năng bảo mật cao với mô hình 3 lớp kết hợp với giao thức SSL. Các thuật toán 

sử dụng trong giao thức SSL như MD5, DSA… hiện nay đang được phát triển và ứng dụng 

rộng rãi như Google, facebook… 

CSDL được mã hóa trước khi sao lưu. 

Một người sử dụng chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất. 

3. Các tính năng, tiện ích cơ bản: 

Phần mềm sử dụng không cần cài đặt. 

Sử dụng trên mọi trình duyệt web (chrome, firefox, cốc cốc…) 

Luôn được cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ Tài 

chính. 

Chức năng phân quyền theo hệ thống quản lý của Doanh nghiệp. Phần mềm cũng 

có khả năng phân quyền chi tiết tới từng trường trong mỗi chứng từ nhập liệu. 

Phần mềm tra cứu số liệu tốc độ nhanh, ổn định truy vấn hàng triệu bản ghi trong 

một vài giây. 

Cho phép sao lưu số liệu ở nhiều nơi, nhiều máy tính khác nhau sau khi đã mã hóa. 

  Có khả năng hội nhập số liệu từ excel 

  Khả năng kế xuất file excel đẹp, đúng với định dạng trên mẫu in 

  Có khả năng cài đặt nhiều công ty trong một phần mềm đối với công ty làm dịch 

vụ. 



  Cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phép lên báo cáo của từng 

đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty. 

 Khả năng đáp ứng được tất cả các loại hình Doanh nghiệp (Dịch vụ, thương mại, 

Xây dựng, sản xuất) lên mọi báo cáo cần thiết cho kế toán. 

4. Khả năng chỉnh sửa theo nhu cầu: 

Với những đặc điểm phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Công ty Cổ 

phần phần mềm SIVIP cam kết phát triển mọi ý tưởng quản lý theo đặc thù riêng của từng 

doanh nghiệp.  

 Phần mềm có thể giúp kế toán tự khai báo những mẫu báo cáo. 

II. CHI PHÍ KHỞI TẠO VÀ DUY TRÌ 

Chúng tôi xin gửi bảng báo giá Phần mềm Kế toán Sivip.Web online trên nền tảng web 

tới Quý khách cụ thể như sau: 

PHÍ KHỞI TẠO, DUY TRÌ VÀ LƯU TRỮ (ĐVT TRIỆU ĐỒNG) 

Nội dung 
Miễn 

phí 

Dịch 

vụ 

Thương 

mại 

Xây 

dựng 

Sản 

xuất 

Phí khởi tạo phần mềm và 2 User sử dụng  0 3 4 5 6 

Phí duy trì từ năm 2 trở đi (triệu đồng) 0 1,2 1,2 1,2 1,2 

Dung lượng lưu trữ tối đa 50Mb 2Gb 2Gb 2Gb 2Gb 

Số lượng chứng từ tối đa / 1 năm 1,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

CÁC PHÂN HỆ THEO TỪNG GÓI SẢN PHẨM  

Hệ thống X X X X X 

Quản lý tiền: tiền mặt, tiền gửi, tiền vay X X X X X 

Bán hàng và công nợ phải thu X X X X X 

Mua hàng và công nợ phải trả X X X X X 

Quản lý kho X   X X X 

Giá thành vụ việc, dự án, hợp đồng       X X 

Giá thành sản phẩm         X 

Quản lý tài sản cố định   X X X X 

Quản lý công cụ dụng cụ   X X X X 

Quản trị phí và phân tích X X X X X 

Báo cáo thuế & Kết xuất tự động qua HTKK X X X X X 

Báo cáo tài chính theo TT133 hoặc TT200 X X X X X 

 Kiểm tra số liệu, tiện ích sử dụng X X X X X 

DỊCH VỤ 

Phí hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm: 2 triệu đồng 

Phí mua thêm 1 User sử dụng đồng thời là 1,2 triệu đồng / 1 User / 1 năm 
Phí mua thêm dung lượng 1Gb là 1 triệu 

Chúng tôi mong rằng sớm nhận được phản hồi từ quý khách hàng qua số 

Hotline: 0912 010 329 – 0964 666 406  


