1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Tên sản phẩm
PMS: là phần mềm quản lý thông tin dự án đầu tư xây dựng.
Viết tắt của tiếng Anh “Project Management System”
1.2. Thông tin bản quyền
PMS được phát triển hoàn toàn bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÔNG TÂY và đã được đăng ký
bản quyền số 3719/2010/QTG do cục Bản quyền tác giả cấp ngày 30/12/2010. Mọi hình thức sử
dụng, sao chép không được sự đồng ý của tác giả đều phải chịu xử lý theo pháp luật.
2. ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ CỦA PHẦN MỀM
o

Các chủ đầu tư dự án hoặc các ban quản lý dự án đóng vai trò đại diện chủ đầu tư: sử dụng
PMS để theo dõi và quản lý toàn bộ các thông tin liên quan đến dự án đầu tư xây dựng.

o

Các cán bộ quản lý trực tiếp các dự án đầu tư xây dựng: nhập hiệu chỉnh và tổng hợp các thông
tin về dự án.

o

Các đơn vị tư vấn xây dựng, tư vấn quản lý dự án, các nhà thầu…: trao đổi thống nhất các thông
tin liên quan đến dự án cùng với chủ đầu tư.

3. THỎA THUẬN GIẤY PHÉP PHẦN MỀM
Với thỏa thuận này, Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đông Tây đồng ý cho Anh/Chị sử dụng chương trình
dưới dạng phiên bản miễn phí (không kèm theo khóa cứng và giấy chứng nhận bản quyền phần
mềm) và không được bán lại cho người khác.
Anh/Chị đồng ý không được sao chép (ngoại trừ trường hợp sao lưu dữ liệu nội bộ), thay đổi hoặc
viết lại nội dung chương trình, trong tất cả hoặc từng phần, trừ trường hợp được đồng ý chính thức
bằng văn bản từ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đông Tây.
4. GIỚI HẠN PHÁP LÝ
Bộ cài đặt chương trình này được cung cấp dưới dạng phần mềm đóng gói với trách nhiệm thuộc về
Anh/Chị. Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đông Tây và tác giả chương trình không chịu trách nhiệm về pháp
lý và sai phạm gì về quá trình sử dụng phần mềm. Ngoài ra Anh/Chị sẽ không nhận được sự đền bù,
hoàn trả lại sản phẩm cho bất kỳ hư hỏng nào về vật chất, kinh tế và dữ liệu có thể phát sinh trong
quá trình sử dụng phần mềm này.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về bản thỏa thuận này, Anh/Chị có thể liên lạc trực tiếp với phòng hỗ trợ
khách hàng của Công ty chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÔNG TÂY
09, Đường Số 4, KDC Him Lam, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Điện thoại: (08) 54.315.343 – Fax: (08) 54.314.945
Hotline : 0932.020749 – Email: info@dong-tay.com
Website: http://www.dong-tay.com

