Bảng giá bản quyền phần mềm Fast Business Online
(Bảng giá có hiệu lực từ 1-4-2015 và có thể thay đổi theo chính sách của Công ty FAST)

Fast Business Online là giải pháp ERP quản trị toàn diện doanh nghiệp trên nền tảng web.
Giá của Fast Business online được tính theo các yếu tố sau:
1.

Các phân hệ sử dụng

2.

Số lượng tối đa người sử dụng đồng thời (concurrent users)

Dưới đây là bảng giá tham khảo bản quyền phần mềm Fast Business Online

Stt

Phân hệ

Giá (USD)

1

Quản trị hệ thống

1.000

2

Kế toán

3

Quản lý bán hàng

6.000

4

Quản lý mua hàng

5.000

5

Quản lý kho

4.000

6

Quản lý nhân sự - chấm công – tính lương

7

Quản lý quan hệ khách hàng CRM

5.000

8

Phân tích số liệu (Fast Analytics)

2.000

9

Thêm người sử dụng

11.000

Theo khảo sát

200$/người

Lưu ý:
•

Bảng giá trên chỉ là bảng giá tham khảo

•

Giá trên là giá bản quyền phần mềm bản chuẩn với 1 data và 1 đơn vị cơ sở, chưa có chỉnh sửa theo
yêu cầu và chưa có các dịch vụ tư vấn, triển khai. Các chi phí chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu,
khảo sát, tư vấn ứng dụng, cài đặt và đào tạo sẽ được tính riêng và báo giá cho từng khách hàng cụ
thể.

•

Giá cụ thể cho từng khách hàng tùy thuộc bài toán thực tế đơn giản hay phức tạp theo ngành
nghề, yêu cầu quản trị, yêu cầu lập trình chỉnh sửa, chuyển đổi số liệu, chi phí đi lại, lưu trú đối
với các đơn vị ở xa... và sẽ được báo giá sau khi khảo sát thực tế. Ngoài ra công ty còn có chính
sách giảm giá đối với các khách hàng cũ nâng cấp lên sản phẩm mới.

Thông tin chi tiết về sản phẩm Fast Business Online có thể tham khảo tại đây.
Để được tư vấn cụ thể khách hàng hãy liên hệ với các văn phòng của FAST (địa chỉ, email, điện
thoại có tại đây) hoặc trao đổi trực tuyến qua internet tại đây.

Trân trọng,
Công ty FAST.
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