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  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021 

Báo giá 

Phần mềm Fast Accounting Online 

Theo yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi xin gởi đến Quý Công ty bảng báo giá phần mềm kế 

toán chi tiết như sau: 

1. Phần mềm và dịch vụ tư vấn, hỗ trợ sử dụng: 

FAST sẽ cung cấp phần mềm và các dịch vụ liên quan cho Quý Công ty cụ thể như sau:  

Phần mềm: Phần mềm kế toán Fast Accounting Online TM gồm các phân hệ quản lý sau: 

1. Hệ thống 

2. Kế toán tổng hợp 

3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay 

4. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu 

5. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả 

6. Kế toán tài sản cố định 

7. Kế toán công cụ, dụng cụ   

8. Kế toán hàng tồn kho 

Hỗ trợ sử dụng: 

FAST hỗ trợ Quý Công ty sử dụng chương trình trong suốt thời gian sử dụng. 

2. Chi phí phần mềm FAO và phương thức thanh toán 

Đơn vị tính: đồng/ 1 user 

Tên sản phẩm Số lượng 

 (User) 

Số năm 

 

Thành Tiền 

Fast Accounting Online -  TM  (1 data, 1 đơn vị 

cơ sở) 

01 01 1.750.000 

Tổng cộng (Không chịu thuế) 1.750.000 

Bằng chữ: Một triệu bảy trăm năm mươi ngàn 

đồng        

      Lưu ý:  

- Chi phí nêu trên chưa bao gồm chi phí hóa đơn điện tử. 

Phương thức thanh toán: Thanh toán chuyển khoản (phí chuyển khoản do bên mua chịu). 

Thời hạn thanh toán: Quý Công ty sẽ thanh toán cho FAST 100% tổng trị giá hợp đồng. 

Kính gửi: Anh/ chị – Công ty ……  



 

3. Bảo hành và hỗ trợ sử dụng 

Thời hạn bảo hành và hỗ trợ sử dụng: FAST chịu trách nhiệm hỗ trợ sử dụng phần mềm kế 

toán cung cấp cho Bên Mua trong suốt thời gian hiệu lực. 

Nội dung bảo hành và hỗ trợ sử dụng: FAST chịu trách nhiệm sửa các lỗi của chương trình 

phần mềm Fast Accounting Online cung cấp cho Bên Mua. 

FAST sẽ trợ giúp người sử dụng phần mềm của Bên Mua từ xa (qua chương trình 

Teamviewer, điện thoại, fax, e-mail). 

Phương thức bảo hành: FAST sẽ tiến hành khắc phục các lỗi của chương trình cho Bên Mua 

trong thời gian sử dụng thông qua chương trình Teamvierwer, điện thoại, email, fax. 

FAST có trách nhiệm bổ sung các mẫu biểu báo cáo theo quy định của BTC ban hành vào 

chương trình để đảm bảo Bên Mua luôn đáp ứng các yêu cầu từ BTC. 

Lưu ý: Hỗ trợ sử dụng không bao gồm các công việc sau đây: 

+ Vào chứng từ, số liệu, số dư và các công việc hạch toán khác. 

+ Khắc phục các sự cố do hỏng phần cứng hoặc virus. 

+ Đào tạo người sử dụng chương trình cho Bên Mua ngoài Điều 3. 

     Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá 

Hy vọng rằng những thông tin trên đây đáp ứng được các yêu cầu của Quý Công ty và chúng 

tôi sẽ nhận được thông tin phản hồi của Quý Công ty trong thời gian sớm nhất. 

   

Trân trọng, 

 

Phòng Kinh Doanh 

Hotline: 0918.437.227 0917.757.227 | 0917.457.337 

 

 

 


