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BÁO GIÁ

BÁO GIÁ PHẦN MỀM NỀN TẢNG GIÁO DỤC MISA EMIS - DỊCH VỤ CHIA SẺ THÔNG TIN
NHÀ TRƯỜNG – PHỤ HUYNH SISAP
Kính gửi: Quý Phụ huynh
Công ty cổ phần MISA xin gửi tới Quý Phụ huynh Bảng báo giá Phần mềm SISAP như sau:
Sản phẩm/Dịch vụ

Phần mềm SISAP – Gói
App, Web

Phần mềm SISAP – Gói
App&SMS5

Phần mềm SISAP – Gói
App&SMS10

Phần mềm SISAP – Gói
App&SMS15

Phần mềm SISAP – Gói
App&SMS20

Phần mềm SISAP – Gói
App&SMS25

Thành
tiền
(VNĐ)

50.000

55.000

Đơn vị tính

Mô tả chi tiết

Gói/học
kỳ/phụ
huynh

Phụ huynh có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con
mình trong học kỳ đã đăng ký thông qua ứng dụng trên
ĐTDD:
 Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ;
 Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện
tử về khoản thu đã đóng;
 Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT;
 Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường;
 Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa;
 Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên
chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

Gói 5
SMS/học
kỳ/phụ
huynh

60.000

Gói 10
SMS/học
kỳ/phụ
huynh

65.000

Gói 15
SMS/học
kỳ/phụ
huynh

70.000

Gói 20
SMS/học
kỳ/phụ
huynh

75.000

Gói 25
SMS/học
kỳ/phụ
huynh

Phụ huynh nhận thông tin của con qua tin nhắn:
 Tin nhắn báo kết quả tổng kết học tập và rèn luyện định
kỳ tất cả các môn học (giữa kỳ và cuối kỳ);
 Nhận thông báo về các khoản thu phải đóng;
 Nhận các thông báo quan trọng của nhà trường.
Phụ huynh có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con
mình trong học kỳ đã đăng ký thông qua ứng dụng trên
ĐTDD:
 Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ;
 Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện
tử về khoản thu đã đóng;
 Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT;
 Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường;
 Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa;
 Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên
chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

Lưu ý:
- Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
- Phụ huynh chỉ được phép chuyển đổi từ “Gói App, Web” qua “Gói App&SMS” hoặc ngược lại khi hết thời hạn đăng
ký trước đó.
- Báo giá có hiệu lực từ ngày 25/11/2021 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!

