
Máy chủ Máy trạm Máy chủ Máy trạm

1 Phân hệ thông tin chung x x x x x x

 - Quản lý lựa chọn nhà thầu x x x

 - Tổng hợp dữ liệu nhiều dự án x x x

2 Phân hệ tổ chức, cá nhân x x x x x x

3 Phân hệ quản lý hợp đồng x x x x x x

 - Hợp đồng, Phụ lục x x x x x x

 - Tiến độ tổng thể thời gian thực hiện x x x x x x

 - Quản lý khối lượng công tác x x x

 - Quản lý giá trị khối lượng thực hiện x x x x x x

4 Phân hệ quản lý tài chính x x x x x x

5 Phân hệ quản lý hồ sơ, văn bản x x x x x x

6 Tạo báo cáo theo biểu mẫu nhà nước x x x x x x

7 Phân hệ quản lý giao việc nhân viên x x x

8 Phân hệ quản lý tiến độ thi công x x x

9 Trung tâm cảnh báo dữ liệu, nhắc duyệt chứng từ x x x x x x

10 Sao lưu dữ liệu tự động x x

Giá tiền 12,900,000 19,900,000 35,900,000 5,900,000 79,900,000 9,900,000

Ghi chú:

1/ Định nghĩa máy đơn, máy chủ, máy trạm là gì ?

- Máy đơn  là phiên bản phần mềm chạy độc lập, dữ liệu phân tán theo từng Máy và tất cả người dùng đăng nhập có thể là người quản trị (Admin)

2/ Phí nâng cấp, hỗ trợ phần mềm sau khi nghiệm thu hợp đồng

- Khách hàng có đăng ký gói dịch vụ duy trì hàng năm  với chi phí 3.000.000đ/user/năm, chi phí có thể tăng nhưng không quá 5% mỗi năm:

      -->  Cập nhật phần mềm theo các thay đổi của văn bản pháp luật về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng    

      -->  Nâng cấp phần mềm khi có phiên bản mới

      --> Giải đáp nhanh, hỗ trợ kiểm tra các lỗi do người sử dụng nhập sai nếu có

      -->  Hổ trợ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu cài đặt lại phần mềm

- Khách hàng không ký gói dịch vụ duy trì hàng năm thì vẫn sử dụng phần mềm bình thường . Trong trường hợp Nhà nước có ban hành văn bản pháp luật thay đổi quy trình,

biểu mẫu quản lý dự án hoặc phần mềm có phiên bản mới thì chi phí cập nhật tối đa không quá 50% giá trị phần mềm tại thời điểm báo giá trên một lần.

- Máy chủ  là phần mềm quản lý dữ liệu, thiết lập các thông số hệ thống và theo dõi các kết nối khi máy trạm truy cập đến. Phần mềm máy chủ dành riêng cho phòng kỹ thuật (IT) quản lý vì cần thông số kết nối 

SQL Server để truy cập. Các thao tác về quản lý cơ sở dữ liệu như thêm, sửa, xoá, sao lưu, phục hồi dữ liệu/dự án cũng như thiết lập phân quyền cho người dùng đều tập trung ở máy chủ.

- Máy trạm  là phần mềm để người dùng (end user) đăng nhập thực hiện các thao tác nghiệp vụ, nhập dữ liệu vào hệ thống và tổng hợp báo cáo. Máy trạm muốn sử dụng được phải có máy chủ đã bật kết nối 

cho phép truy cập dữ liệu/dự án. Nếu máy trạm bị lỗi hoặc virus phải cài đặt lại windows cũng không ảnh hưởng đến dữ liệu vì toàn bộ dữ liệu, tập tin đính kèm được lưu trữ tại máy chủ. Người dùng chỉ cần cài 

đặt lại phần mềm và tiếp tục sử dụng bình thường.

- Phiên bản máy chủ/máy trạm phù hợp với mô hình doanh nghiệp vì tính bảo mật và quản lý dữ liệu tập trung.

SO SÁNH TÍNH NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN - PHIÊN BẢN PMS6S VÀ PMS6B

Dữ liệu độc lập từng máy
Dữ liệu tập trung tại máy chủ. Máy trạm muốn sử dụng được phải có máy chủ. Phiên bản trọn 

gói không giới hạn user chỉ tính phí gồm 01 máy chủ và 20 máy trạm.
Stt Tính năng / Tiêu chí
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Giá tiền có hiệu lực đến ngày 31/12/2019


