
 

  

BÁO GIÁ  

PHẦN MỀM NỀN TẢNG GIÁO DỤC MISA EMIS DÀNH CHO TRƯỜNG 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Công ty Cổ phần MISA xin gửi tới Quý Khách hàng Bảng báo giá Phần mềm MISA EMIS dành cho Trường học như sau: 

1. Phần mềm MISA EMIS  

Gói Sản phẩm/Dịch vụ 
Đơn giá  

(VND) 
ĐVT Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ 

a) Phần mềm MISA EMIS – Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên 

Phần mềm Nền tảng giáo dục 
– Tuyển Sinh (EMIS Tuyển 
sinh) – Khởi tạo và phần mềm 
(Mầm non, Tiểu học, THCS) 

 

 

8.000.000 

 

 

Gói 

- Đầy đủ phương thức tuyển sinh 
- Nhà trường lập kế hoạch, đăng thông báo tuyển sinh 
- Phụ huynh tra cứu thông tin, nộp hồ sơ dự tuyển 
- Nhà trường tiếp nhận hồ sơ; Tự động xét tuyển theo nhiều 

điều kiện; Tự động xếp lớp theo nhiều quy tắc 
- Thông báo kết quả tuyển sinh;  
- Gửi báo cáo kết quả tuyển sinh lên PGD 

Phần mềm Nền tảng giáo dục 
– Học sinh (EMIS Học sinh) –  
Khởi tạo và phần mềm (Mầm 
non, Tiểu học, THCS, THPT) 

12.000.000 Gói 

- Đối với trường Tiểu học, THCS, THPT: Quản lý hồ sơ, 
Học tập – rèn luyện, Xét tốt nghiệp, Biến động, Học nghề/ 
môn học tự chọn, Y tế và bảo hiểm, Thông báo kết quả 
học tập cho phụ huynh… 

- Đối với trường Mầm non: Quản lý lớp, Dinh dưỡng, Y tế, 
Xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non,... 

Phần mềm Nền tảng giáo dục 
– Thời khóa biểu (EMIS Thời 
khóa biểu) –  Khởi tạo và phần 
mềm (Tiểu học, THCS, THPT) 

5.000.000 Gói 

- Lập thời khóa biểu tự động. 
- Đảm bảo chính xác các ràng buộc 
- Cho phép điều chỉnh TKB khi có thay đổi 
- Gửi TKB cho giáo viên, học sinh, phụ huynh qua Mobile 

Phần mềm Nền tảng giáo dục 
– Ôn tập trực tuyến (EMIS Ôn 
tập) – Khởi tạo và phần mềm 
(Tiểu học, THCS, THPT) 

12.000.000 Gói 

- Tương tác về thực hiện tạo đề bài tập, giao bài, nhận bài, 
thực hiện, gửi bài và chấm bài hoàn toàn trực tuyến 

- Kho học liệu về đề bài tập phong phú, đa dạng 
- Dễ dàng tương tác, trao đổi ý kiến về bài tập 

Phần mềm Nền tảng giáo dục 
– Thiết bị (EMIS Thiết bị) –  
Khởi tạo và phần mềm (Mầm 
non, Tiểu học, THCS, THPT) 

8.000.000 
Gói 
 

- Thực hiện nghiệp vụ ghi tăng/giảm/kiểm kê thiết bị, theo 
dõi mất/ hỏng/ thanh lý/sửa chữa thiết bị, theo dõi tình 
hình mượn, trả thiết bị và lịch sử sử dụng phòng học chức 
năng…. 

- Theo dõi danh sách thiết bị theo từng loại, môn học, tình 
trạng thiết bị… 

Phần mềm Nền tảng giáo dục 
– Khoản thu (EMIS Khoản 
thu) – Khởi tạo và phần mềm 
(Mầm non, Tiểu học, THCS, 
THPT) 

8.000.000 Gói 

- Lập kế hoạch thu, theo dõi các khoản thu theo từng đợt, 
theo dõi miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo 
lớp/ theo từng học sinh... 

- Giáo viên thực hiện thu hộ cho kế toán theo từng học sinh 
hoặc cả lớp và chuyển lại danh sách cho kế toán 

- Đáp ứng nghiệp vụ Quản lý phát hành, sử dụng hóa đơn 
theo hình thức: Hóa đơn điện tử 

- Thông báo tình hình thu học phí và các khoản thu khác 
cho phụ huynh học sinh 

Phần mềm Nền tảng giáo dục 
– Thư viện (EMIS Thư viện) –  
Khởi tạo và phần mềm (Tiểu 
học, THCS, THPT) 

8.000.000 Gói 

- Giúp thủ thư thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý tài liệu, 
biên mục, sách-tạp chí, quản lý lưu thông, bạn đọc 

- Ứng dụng mã vạch trong quản lý thẻ thư viện, quản lý 
mượn, trả và kiểm kê sách 

- Cung cấp đầy đủ Sổ sách, báo cáo theo chuẩn Thư viện 

Phần mềm Nền tảng giáo dục – 
Giáo viên (MISA QLCB) – 
Khởi tạo và phần mềm (Mầm 
non, Tiểu học, THCS, THPT) 

12.000.000 Gói 

- Phần mềm MISA QLCB tích hợp trên Nền tảng giáo dục 
dành cho đơn vị trực thuộc (Trường học) thực hiện: 

 Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, lao động 

hợp đồng 

 Quản lý ký kết hợp đồng lao động 



 

  

 Theo dõi kết quả đánh giá, xếp loại 

 Cho phép điều chuyển, chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

- Đáp ứng đầy đủ các mẫu biểu báo cáo theo quy định. 

b) Phần mềm MISA EMIS – Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 

Phần mềm MISA EMIS – Gia 
hạn phần mềm từ năm thứ 2 

2.000.000 
Phần 

mềm/Đơn 
vị/ năm 

Dịch vụ gia hạn Phần mềm Nền tảng giáo dục MISA EMIS 
từ năm thứ hai (EMIS Thiết bị hoặc EMIS Học sinh hoặc 
EMIS Khoản thu hoặc EMIS Tuyển sinh hoặc EMIS Ôn tập 
hoặc EMIS Thư viện hoặc EMIS Thời khóa biểu) 

Phần mềm Nền tảng giáo dục – 
Giáo viên (MISA QLCB) – Gia 
hạn phần mềm từ năm thứ 2 

3.000.000 Năm 
Chỉ áp dụng cho phần mềm Nền tảng giáo dục – Giáo viên 
(MISA QLCB) 

2. Phần mềm MISA EMIS: Dịch vụ đào tạo, dịch vụ tập huấn… 

Gói Sản phẩm/Dịch vụ 
Đơn giá  

(VND) 
ĐVT Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ 

Dịch vụ tập huấn phần mềm trực 
tuyến tập trung 

2.000.000 
Đơn vị/ 
Khóa/ 

Phần mềm 

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho ≤ 02 
người/đơn vị 

- Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: 
Zoom, Webex, Skype… 

Dịch vụ đào tạo phần mềm trực 
tuyến từng đơn vị 

4.000.000 
Đơn vị/ 
Khóa/ 

Phần mềm 

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày cho 01 đơn 
vị (tối đa 10 người) 

- Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: 
Zoom, Webex, Skype… 

Dịch vụ tập huấn phần mềm tập 
trung 

4.000.000 
Đơn vị/ 
Khóa/ 

Phần mềm 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung tại địa phương tối 
đa 02 ngày (tối đa 02 người/đơn vị) 

Dịch vụ đào tạo phần mềm tại 
đơn vị 

8.000.000 
Đơn vị/ 
Khóa/ 

Phần mềm 

Đào tạo phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày (tối đa 
10 người) 

Lưu ý:  

- Khi khách hàng triển khai Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên hoặc Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 sẽ được bảo hành 12 
tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được: 

 Bảo trì, sửa lỗi, phát triển các tính năng mới 

 Cập nhật các quy định mới của Nhà nước 

 Nâng cấp về mặt bảo mật để đảm bảo sự an toàn dữ liệu, thông tin 

 Cải tiến sản phẩm để tăng tốc độ và hiệu quả của tính năng 

 Quản trị dữ liệu cho khách hàng trong quá trình sử dụng 

- Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 sau khi hết hạn bảo hành, chi phí được 
tính bằng 110% chi phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán Khởi tạo và phần 

mềm năm đầu tiên của phần mềm đó.  

- Báo giá có hiệu lực từ ngày 15/11/2022 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.  

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

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


