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Áp dụng  Tp.HCM ngày 01 tháng 01 năm 2018 
 
 

BÁO GIÁ 
PHẦN MỀM KẾ TOÁN FRIENDLY  

 

Công ty TNHH Tin học Hoàng Hưng, trân trọng gửi đến quý Khách hàng bảng chào giá Phần mềm kế toán Friendly: 
 

Tùy 
chọn 

(Optio
n) 

Chức năng phần mềm 
(Functions) 

Người 
dùng 

(Users)  

Giá bán  
(Sale Price) Mô tả 

(Description) Trả 1 lần 
(One Payment) 

Thuê hằng năm 
(Yearly price) 

F1 Gói F1: Kế toán Thương mại 
hàng hóa, dịch vụ thuần túy 

- Kế toán tiền mặt, ngân hàng 
- Kế toán khác : Thanh toán tạm 

ứng, Doanh thu dịch vụ, Giảm 
doanh thu dịch vụ, Nghiệp vụ kế 
toán khác 

- Quàn lý bán hàng, mua hàng 
- Quản lý công nợ tự động mua 

trước trả trước 
- Danh mục hàng hóa  
- Báo cáo bán hàng/mua hàng/tồn 

kho 
- Kế toán tài sản cố định 
- Báo cáo số sách kế toán 
- Báo cáo tài chính. 
- Hệ thống danh mục 

 

1 User 4.500.000đ 
(VAT = 0) 

900.000đ/ 1năm 
(chưa gồm 10% VAT) 

- Phí licence cấp phép sử dụng  
 
- Hỗ trợ sử dụng và bảo hành 12 

tháng, kể từ khi cài đặt phần mềm. 
- Phí licence cấp phép sử dụng  
 
- Cài đặt phần mềm cho máy chủ và 
máy con hoạt động. 
 
- Hướng dẫn sử dụng 2 buổi 
  
- Hỗ trợ sử dụng và bảo hành 12 

tháng, kể từ khi cài đặt phần mềm. 

 

2->6 
Users  

6.500.000đ 
(VAT = 0) 

1.200.000đ/ 1năm 
(chưa gồm 10% VAT 
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F2 Gói F2: Kế toán Thương mại 
hàng hóa, dịch vụ, tính năng 
bổ sung:  

- Đầy đủ tính năng của gói F1 
- Chức năng Barcode sản phẩm 
- Thiết kế mẫu in nội bộ  
- Báo cáo doanh thu theo kênh bán 

hàng   
- Công nợ theo hóa đơn / đợt thanh 

toán.  
- Phân bổ tự động chi phí 242 

Không 
giới hạn 

Users 
 

14.000.000đ 
(VAT = 0) 

2.400.000đ/ 1năm 
(chưa gồm 10% VAT 

- Phí licence cấp phép sử dụng  
 
- Đồng hành triển khai và đáp ứng mọi 
yêu cầu cho khách trong 1 năm vận 
hành  
 
- Cài đặt phần mềm cho máy chủ và 
máy con hoạt động. 
 
- Hỗ trợ sử dụng và bảo hành 12 

tháng, kể từ khi cài đặt phần mềm. 

F3 Gói F3: Thiết kế theo yêu cầu Không 
giới hạn 

Users 
 

Tuỳ yêu cầu 

 

 
 

Trân trọng kính chào 
Phòng kinh doanh  
Hoang Hung Data Solution. 
Phone : 028 62 762 911 - 0987.765.001 


