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BÁO GIÁ 

NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HỢP NHẤT – BÁN HÀNG  

(AMIS BÁN HÀNG) 
Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty Cổ phần MISA xin gửi tới Quý khách hàng báo giá phí thuê bao hàng năm phần mềm AMIS Bán hàng 

như sau: 

Gói sản phẩm 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Đơn vị 

tính 
Mô tả chi tiết nghiệp vụ/tính năng 

Standard 4.200.000  Năm 

• Giao và quản lý tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh số 

• Tự động tiếp nhận tiềm năng từ webform và phân bổ cho 

nhân viên kinh doanh 

• Quản lý danh sách tiềm năng tập trung và an toàn 

• Quản lý toàn diện thông tin cơ hội và khách hàng: liên hệ, 
lịch sử giao dịch, trao đổi, hàng hoá.  

• Thiết lập quy trình bán hàng theo nhu cầu  

• Thực hiện các hoạt động chào hàng, bán hàng, điều hành, 

giám sát tình hình kinh doanh trên Website và Mobile. 

• Thực hiện các thủ tục bán hàng: Báo giá, Đơn hàng, Giao 

hàng, Hóa đơn, Công nợ 

• Tự động hóa toàn bộ tác nghiệp giữa Kinh doanh và Kế 

toán: Tra cứu tồn kho, Quản lý đơn hàng, giao hàng, Xuất 
hóa đơn, Công nợ, Ghi nhận doanh số. 

• Biểu đồ, báo cáo điều hành tức thời, phân tích hiệu quả 

chào hàng, bán hàng.  

Gói 05 tài khoản  

Professional 5.400.000  Năm 

Bao gồm các tính năng của gói STANDARD 

• Giao và quản lý thị trường theo nhân viên kinh doanh 

• Email marketing chào hàng hàng loạt  

• Tự động tiếp nhận tiềm năng và phân bổ cho nhân viên 

kinh doanh từ mạng xã hội (Zalo, Facebook) 

• Tự động ghi nhận đơn hàng và phân bổ đơn hàng tự động 

cho nhân viên kinh doanh từ website bán hàng 

• Tự động chấm điểm tiềm năng theo các tiêu chí được 

thiết lập sẵn. 

• Tự động phân bổ tiềm năng theo quy tắc  

• Tự động hoá quy trình làm việc 

• Tự động hoá các quy trình phê duyệt theo quy trình tác 

nghiệp giữa các cấp và các phòng ban khác nhau 

Gói 05 tài khoản  

Enterprise 
6.600.000 

 
Năm 

Bao gồm các tính năng của gói PROFESSIONAL  

• Tích hợp SMS brandname  

• Gọi điện chào hàng, chăm sóc khách hàng thông qua dịch 
vụ tổng đài Voice IP  

• Thiết lập và tự động hoá quy trình bán hàng theo kịch bản 

giúp hướng dẫn nhân viên mới nhanh chóng (blueprint) 

• Cho phép doanh nghiệp tự thiết lập báo cáo theo nhu cầu 

nâng cao của doanh nghiệp 
Gói 05 tài khoản 
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Quy định chung:  

• Phí thuê bao hàng năm được tính theo kỳ 12 tháng/lần 

• Số lượng người dùng tại mỗi gói là số lượng cố định, quý khách hàng có thể tăng thêm người 

dùng tại mỗi gói bằng cách mua thêm gói sản phẩm tương ứng. 

• Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách 

không cần phải trả thêm tiền thuế GTGT. 

• Báo giá có hiệu lực từ ngày 03/12/2020. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách! 


