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PHẦN MỀM QUẢN LÝ VGS GYM 

Địa chỉ: P.803A Hồ Gươm Plaza – Mỗ Lao – Hà Đông – Hà Nội 

Face: facebook.com/gymvgs  Email: quanlyphonggym@gmail.com  
www.quanlyphonggym.com 

0933.34.42.42 / 093.798.42.42 

BẢNG BÁO GIÁ 

  Số: VGS2017-0168 

Ngày 24 tháng 10 năm 2017 

Kính gửi: Anh Quân 

VGS Gym xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm như sau: 

I. Phần mềm quản lý phòng VGS Gym 

STT MÔ TẢ ĐƠN VỊ SL 
GIÁ 

(VNĐ) 

1 

Trọn bộ đầy đủ các tính năng của phần mềm: 

- Có sử dụng kết nối máy chấm công 

- Quản lý hội viên 

- Bán hàng 

- Quản lý nhân sự 

- Dịch vụ huấn luyện viên 

- Công nợ khách hàng 
- … 

Bộ 01  5.000.000 

 

II. Thiết bị máy chấm công 

 

STT HÌNH ẢNH MÔ TẢ ĐƠN VỊ SL 
GIÁ 

(VNĐ) 

1 

RJ3500 
 

 

- Vân tay công suất : 3200 vân tay + 

30.000 thẻ cảm ứng 

- Công suất kỷ lục : 120,000 lươṭ vào/ra 

- Màn hình : 3 inch độ phân giải cao . 

- Sử dụng chip Intel 2016 mới nhất của Mỹ 

- Kết nối : TCP / IP, RS232 / 485, USB-

Client . 
- Thời gian chuông : cho phép người dùng 

thiết lập nhạc chuông . 

Chiếc 01 3.700.000 

https://www.facebook.com/gymvgs/
mailto:quanlyphonggym@gmail.com
http://www.quanlyphonggym.com/
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- LED : đỏ, xanh lá cây .Các tính năng khác. 

- Độ ẩm : 20% ~ 80% . 

- Thông số kỹ thuật điện : DC 5V . 

- Chức năng tùy chọn : ID / MF thẻ . 

- Kích thước : 180 * 135 * 37 

- Bảo hành: 18 tháng 

 

 

 

III. Thiết kế và in thẻ chíp 

STT MÔ TẢ ĐƠN VỊ 
GIÁ 

(VNĐ) 

1 Dưới 500 thẻ Thẻ 13.000 

2 Từ 500 – 1000 thẻ Thẻ 11.000 

3 Lớn hơn 1000 thẻ Thẻ 10.000 

 

Lưu ý:  

+ Miễn phí thiết kế tùy theo yêu cầu của khách hàng 

+ Bảo hành thẻ 06 tháng các loại thẻ 

+ Đảm bảo chất lượng in tốt nhất 

IV. Thông tin chung 

- Phí trên không bao gồm VAT. 

- Phí triển khai:  

+ Online: không tính phí triển khai. 

+ Nội thành hà nội: không tính phí triển khai. 

+ Ngoại thành: Thu phí triển khai theo thỏa thuận 2 bên. 

- Thời gian triển khai phần mềm: ½ ngày. 

- Đăng ký làm thẻ muộn nhất là 01 tuần. 

- Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày. 

 

Trân trọng 

Mr. Tuyền  
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Email: quanlyphonggym@gmail.com  

Mobile: 0933.34.42.42 / 093.798.42.42 

mailto:quanlyphonggym@gmail.com

