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BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MICROSOFT
  Ngày Phụ trách Dịch vụ

Nguyễn Tấn Tài Phần mềm Microsoft 365

Microsoft 365 Business Premium

(trước đây gọi là Microsoft 365 Business)

USD$20.00

người dùng/tháng

(cam kết hàng năm)

Outlook, Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote, Access (chỉ dành cho PC)

Exchange, OneDrive, SharePoint, Skype for 

Business, Microsoft Teams 

Kiểm soát người có quyền truy nhập vào thông tin 

của công ty bằng cách áp dụng các giới hạn như 

Không sao chép và Không chuyển tiếp với tính năng 

Quản lý Quyền Thông tin (Information rights 

management)

Giúp bảo vệ khỏi các mối đe dọa tinh vi tiềm ẩn 

trong các tệp đính kèm email và liên kết, đồng thời 

sở hữu các biện pháp phòng thủ hiện đại chống lại 

các mối đe dọa, mã độc tống tiền chưa từng biết 

đến, cùng các mưu hại từ phần mềm xấu nâng cao 

khác với Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao 

của Office 365 (Office 365 Advanced Threat 

Protection)

Xóa sạch từ xa dữ liệu của công ty khỏi các thiết bị 

thất lạc hoặc bị lấy cắp bằng tính năng Xóa Có chọn 

lọc của Intune

Hạn chế việc sao chép hoặc lưu thông tin của công 

ty vào các ứng dụng và vị trí trái phép bằng tính 

năng Bảo vệ ứng dụng cho các ứng dụng Office 

dành cho thiết bị di động

Quản lý tác vụ và công việc nhóm với Microsoft 

Planner

Quản lý lịch biểu và các tác vụ hàng ngày của nhân 

viên với Microsoft StaffHub

Khám phá cũng như nuôi dưỡng các mối quan hệ 

với khách hàng bằng Outlook Customer Manager

Quản lý doanh nghiệp của bạn tốt hơn với Microsoft 

Bookings

Tạo site nhóm để chia sẻ thông tin, nội dung và tệp 

trong mạng nội bộ của bạn bằng cách sử dụng 

SharePoint

Tổ chức cuộc họp trực tuyến và cuộc gọi video cho 

tối đa 250 người dùng bằng Microsoft Teams

Một giấy phép có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy 

tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người 

dùng 

5 điện thoại, 5 máy tính bảng

Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ 

OneDrive

Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 

2019: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote 

(cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC)

Phiên bản trên web của Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook

Bảo vệ email của bạn khỏi thư rác, phần mềm xấu 

và các mối đe dọa đã biết bằng Exchange Online 

Protection

Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền 

email tùy chỉnh
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ĐƠN GIÁ

USD$2.50

người dùng/tháng

(cam kết hàng năm)

USD$10.00

người dùng/tháng

(cam kết hàng năm)

SẢN PHẨM
Microsoft 365 Business Basic

(trước đây gọi là Office 365 Business Essentials)

Microsoft 365 Business Standard

(trước đây gọi là Office 365 Business Premium)

Các ứng dụng trên website
Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 

Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ
Exchange, OneDrive, SharePoint, Skype for 

Business, Microsoft Teams 

Exchange, OneDrive, SharePoint, Skype for 

Business, Microsoft Teams 



300

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Thực hiện các chính sách lưu giữ dài hạn và lưu trữ 

trên đám mây không giới hạn nhằm đảm bảo bạn 

không bao giờ mất email với Exchange Online 

Archiving

Áp dụng các chính sách bảo mật để bảo vệ dữ liệu 

công việc trên mọi thiết bị của bạn, bao gồm các 

thiết bị chạy iOS, Android® và PC chạy Windows với 

phần mềm Quản lý Thiết bị Di động của Intune

Số lượng người dùng tối đa 300 300

Áp dụng các chính sách mang lại khả năng chống 

lại mối đe dọa trước khi vi phạm trong Windows 10 

với Tính năng Chống Khai thác của Bộ bảo vệ 

Windows

Thực thi bảo vệ chống phần mềm xấu nhằm giúp 

duy trì an toàn cho các thiết bị chạy Windows 10 của 

bạn khỏi vi-rút, phần mềm gián điệp và phần mềm 

độc hại khác bằng Bộ bảo vệ Windows (Windows 

Defender)



STT MÔ TẢ - SẢN PHẨM - DỊCH VỤ SỐ LƯỢNG
THỜI GIAN

(Tháng)

THÀNH TIỀN

( 12 tháng )

1
Microsoft 365 Business Basic

Giảm giá 50% theo CTKM
1 12 936,000

2
Microsoft 365 Business Standard

Giảm giá 20% theo CTKM
1 12 3,132,000

3 Microsoft 365 Business Premium 1 12 6,912,000

ADTIMIN MEDIA CO,. LTD

12/25, Street No. 49, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City.

www.adtimin.vn

1. Thời hạn ký hợp đồng tối thiểu: 12 tháng 3. Thời gian nhận hóa đơn tài chính sau khi tạo dịch vụ: tối đa 30 ngày

2. Dịch vụ phát sinh khi mua thêm sẽ được tính từ ngày tạo thêm đến ngày hết hạn của dịch vụ khởi tạo ban đầu. 4. Bảng giá đã bao gồm thuế nhà thầu & VAT

Ghi chú

78,000

261,000

576,000

CHI TIẾT BÁO GIÁ:

ĐƠN GIÁ

(VNĐ/ tháng)


