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Bảng giá bản quyền phần mềm Fast DMS 

(Bảng giá có hiệu lực từ 1-10-2015 và có thể thay đổi theo chính sách của Công ty FAST) 

 

Fast DMS - Giải pháp quản lý hệ thống phân phối, giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ đại lý, nhà phân phối, 
đội ngũ nhân viên bán hàng và thị trường.  

Giá bản quyền phần mềm: 30.000USD (với 20 người sử dụng) 

Thêm người sử dụng: 200USD/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 DMS 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. 

http://fast.com.vn/phan-mem-quan-ly-phan-phoi/tinh-nang-san-pham/1684-fast-dms-giai-phap-quan-ly-he-thong-phan-phoi.html
http://fast.com.vn/lien-he.html
http://fast.com.vn/consultant.html

