BÁO GIÁ SẢN PHẦM & DỊCH VỤ
PHẦN MỀM ĐỊA CHÍNH
Kính gửi: Qúy Khách hàng
Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK trân trọng gửi tới Quý Khách hàng báo giá phần mềm địa
chính gCadas và các dịch vụ liên quan như sau:
I. PHẦN MỀM GCADAS
1. License khóa cứng mua phần mềm địa chính gCadas

STT

Nội dung

Đơn vị
tính

Đơn giá

11.000.000

1

License phần mềm địa chính
gCadas phiên bản ENT
(gCadas Ent)

License
/Khóa
cứng

2

Thuê khóa sử dụng phần
mềm phiên bản (gCadas Ent
2020)

Khóa
cứng

Mô tả chi tiết

3.000.000

Khách hàng mua license phần mềm gCadas
Ent ngoài các phân hệ ở bản gCadas Ent 2017
trước được sử dụng đồng thời các phân hệ:
+ Kê khai đăng ký cấp GCN thành lập bản đồ
địa chính và hồ sơ cấp huyện VPDK
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo TT05,
TT75
+ Kiểm kê đất đai 2019 TT27
+ Cắm mốc Nông lâm trường
+ Thống kê đất đai hàng năm theo TT28, TT27
+ Nhập hồ sơ quét vào hệ thống CSDL Vilis 2.0
+ Nhập sơ đồ hình thể vào Vilis 2.0,
+ Nhập ranh thửa và các loại ranh vào hệ thống
Vilis 2.0
+ Siêu dữ liệu địa chính
Khách hàng thuê bao phần mềm gCadas Ent
được sử dụng đồng thời các phân hệ của phần
mềm.

II. CÁC DỊCH VỤ KÈM THEO
STT

Nội dung

Đơn vị tính

Đơn giá
(VNĐ)

Số lượng

Thành tiền
(VNĐ)

1

Đào tạo sử dụng phần
mềm địa chính gCadas
tại Hà Nội

khóa/2 ngày

miễn phí

01

miễn phí

2

Bảo hành và cập nhật
phần mềm theo các quy
định mới của bộ TN &
MT

tháng

miễn phí

12

miễn phí

3

Hỗ trợ kỹ thuật từ xa
(qua điện thoại,

tháng

miễn phí

12

miễn phí

1

Skype,TeamView)
Ghi chú :
- Khách hàng chịu chi phí đi lại, ăn ở và công tác phí theo quy định cho cán bộ đào tạo của công ty trong
trường hợp có nhu cầu đào tạo phần mềm tại địa điểm ngoài Hà Nội (>10 km)
- Thông tin chi tiết về phần mềm gCadas: www.diachinh.vn
Thông tin liên hệ:
Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Địa lý eK
Tầng 6, tòa nhà Technosoft, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: www.ekgis.com.vn
Điện thoại: 02462.820.363
Phụ trách: Mr.Hải – 0912.636.001
Mail: lehai@ekgis.com.vn

2

