
 Công ty TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Phần mềm PROSOFT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Số: 02/2012-TB Đồng Tháp, ngày 01 tháng 08 năm 2012  

 

THÔNG BÁO 
V/v Ban hành chính sách sử dụng Phần mềm quản lý trường học VietSchool 

 

 
Công ty TNHH MTV Phần mềm Prosoft rất hân hạnh được Quý khách hàng và Quý đối 
tác tin tưởng cộng tác trong thời gian qua. 

 
Để thuận tiện trong việc hợp tác, chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng và Quý đối tác 

chính sách khách hàng sử dụng phần mềm VietSchool như sau: 

 

Hệ thống phần mềm quản lý trường học VietSchool bao gồm nhiều phân hệ.  

Các phân hệ này được chia làm hai nhóm: Nhóm có phí và nhóm miễn phí có điều kiện 

 

1. Nhóm có phí 

Bao gồm các phân hệ:  

o Quản lý hồ sơ cán bộ 

 

2. Nhóm miễn phí có điều kiện 

- Các phân hệ:  

o Quản lý học sinh và điểm số 

o Sắp thời khóa biểu 

o Website tin tức 

o Quản lý học phí 

o Điểm danh tự động 

- Điều kiện miễn phí: Khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau sẽ 

được sử dụng miễn phí 100%: 

o Tích cực hợp tác với Prosoft triển khai sổ liên lạc điện tử 

o Sử dụng VietSchool năm đầu tiên 

o Trường có số lượng học sinh dưới 200 

o Trường có 50% số lượng học sinh trở lên nằm trong diện nghèo, 

diện chính sách, diện ưu đãi đặc biệt được chính phủ quy định 

o Phòng Giáo dục và Đào tạo 

o Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Mức phí áp dụng khi khách hàng không đủ điều kiện miễn phí: 

Mức phí được áp dụng riêng cho từng phân hệ và từng năm học. Biểu phí 

được công bố từng năm. 

 

Rất mong được tiếp tục cộng tác cùng Quý khách hàng và Quý đối tác! 

  

 Giám đốc 

 (đã ký) 

 

 

 

  

 Nguyễn Ly Gal 

Nơi nhận: 

- VNPT Đồng Tháp 

- Sở GD&ĐT Đồng Tháp 

- Các Phòng GD&ĐT 

- Các trường TH, THCS, THPT 


