
 

 

BÁO GIÁ 

TRỌN BỘ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CUKCUK.VN VÀ THIẾT BỊ 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty Cổ phần MISA xin gửi tới Quý khách hàng Bảng báo giá trọn bộ sản phẩm phần mềm quản lý nhà hàng 

CUKCUK.VN và thiết bị như sau: 

Gói SP/DV 
Thành tiền 

(VND)  

Đơn vị 

tính 
Mô tả chi tiết Đối tượng 

PROFESSIONAL 

TAB 10” 

 

6.490.000  Bộ/Quán 

Bộ sản phẩm gồm có: 

1/ Phần mềm CUKCUK.VN 

- Tính năng và phí thuê bao hàng năm tương 

tự gói Professional  

2/ Thiết bị kèm theo  

- Máy tính bảng (10 inch)  

Các nhà hàng, quán ăn, quán cafe,... có nhu 

cầu tính tiền, quản lý kho, mua hàng, 

khuyến mại, quỹ tiền... xem các báo cáo về 

doanh thu, và các báo cáo quản trị khác. 

Không giới hạn số lượng người dùng và 

thiết bị sử dụng. 

ENTERPRISE 

TAB 10” 

 

6.490.000  

Bộ/ Quán 

(Chi 

nhánh) 

Bộ sản phẩm gồm có: 

1/ Phần mềm CUKCUK.VN 

- Tính năng và phí thuê bao hàng năm tương 

tự gói Enterprise 

2/ Thiết bị kèm theo  

- Máy tính bảng (10 inch)  

Các CHUỖI nhà hàng, quán ăn, quán 

cafe,... có nhu cầu tính tiền, quản lý kho, 

mua hàng, khuyến mại, quỹ tiền hoặc quản 

lý chuỗi... xem các báo cáo về doanh thu, 

và các báo cáo quản trị khác. 

Không giới hạn số lượng người dùng và 

thiết bị sử dụng. 

STANDARD 

PLUS 

 

8.888.000 
6.800.000 

Bộ/Quán 

Bộ sản phẩm gồm có: 

1/ Phần mềm CUKCUK.VN 

- Phí khởi tạo sử dụng phần mềm lần đầu 

tiên (1.500.000đ) 

- Thuê bao sử dụng phần mềm trong 01 năm 

gói Standard (2.388.000đ) 

2/ Thiết bị kèm theo 

- Máy tính bảng (10 inch) (3.000.000đ) 

- Ngăn kéo đựng tiền và giá đỡ máy tính 

bảng (2.000.000đ) 

Các quán ăn, quán cafe,… chỉ có nhu cầu 

tính tiền và xem doanh thu bán hàng.  

Không giới hạn số lượng người dùng và 

thiết bị sử dụng. 

PROFESSIONAL 

PLUS 

 

10.088.000 
7.800.000 

Bộ/Quán 

Bộ sản phẩm gồm có: 

1/ Phần mềm CUKCUK.VN 

- Phí khởi tạo sử dụng phần mềm lần đầu 

tiên (1.500.000đ) 

- Thuê bao sử dụng phần mềm trong 01 năm 

gói Professional (3.588.000đ) 

2/ Thiết bị kèm theo 

- Máy tính bảng (10 inch) (3.000.000đ) 

- Ngăn kéo đựng tiền và giá đỡ máy tính 

bảng (2.000.000đ) 

Các quán ăn, quán cafe,... có nhu cầu tính 

tiền, quản lý kho, mua hàng, khuyến mại, 

quỹ tiền... xem các báo cáo về doanh thu, 

và các báo cáo quản trị khác. 

Không giới hạn số lượng người dùng và 

thiết bị sử dụng. 



 

 

ENTERPRISE 

PLUS 

 

10.088.000 
7.800.000 

Bộ/ Quán 

(Chi 

nhánh) 

Bộ sản phẩm gồm có: 

1/ Phần mềm CUKCUK.VN 

- Phí khởi tạo sử dụng phần mềm lần đầu 

tiên (1.500.000đ) 

- Thuê bao sử dụng phần mềm trong 01 năm 

gói Enterprise (3.588.000đ) 

2/ Thiết bị kèm theo 

- Máy tính bảng (10 inch) (3.000.000đ) 

- Ngăn kéo đựng tiền và giá đỡ máy tính 

bảng (2.000.000đ) 

Các CHUỖI nhà hàng, quán ăn, quán 

cafe,... có nhu cầu tính tiền, quản lý kho, 

mua hàng, khuyến mại, quỹ tiền hoặc quản 

lý chuỗi... xem các báo cáo về doanh thu, 

và các báo cáo quản trị khác. 

Không giới hạn số lượng người dùng và 

thiết bị sử dụng. 

Lưu ý:  

- Giá trọn bộ phần mềm và thiết bị đã bao gồm 10% thuế GTGT 

- Báo giá có hiệu lực từ ngày 16/04/2017 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 vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc. 

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


