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BÁO GIÁ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
(NukeViet Captive Portal - demo cho 1 trường đại học)

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015
Kính gửi: Quý khách hàng!
Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC) xin

trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi.
Sản phẩm được xây dựng dựa trên nền tảng hệ thống NukeViet do chính

VINADES.,JSC xây dựng và phát triển suốt 11 năm qua, là Hệ quản trị nội dung
duy nhất của Việt Nam được Bộ GD&ĐT khuyến khích sử dụng từ năm 2010
trong giáo dục (thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT). Sản phẩm này đã được trao
giải Nhân tài đất Việt 2011. Được Bộ TT&TT Quy định ưu tiên sử dụng
trong cơ quan, tổ chức nhà nước tại thông tư 20/2014/TT-BTTTT. Với hơn
10.000 website đang được vận hành bằng nền tảng này và hàng triệu người được
phục vụ mỗi ngày, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hy vọng sẽ làm hài lòng
quý khách.

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ như sau:
A.Tính năng phần mềm

STT Nội dung Đặc điểm Thời gian
(ngày)

Kinh phí
(106VNĐ)

1 Trang chủ Thiết kế giao diện trang đăng nhập (hỗ
trợ Responsive nhằm tương thích các
thiết bị di động)

3 6

2 Logo trang
chủ

Thay được logo (Tùy template có logo
hay không)

-

3 Quảng cáo
trên trang đăng
nhập

2 3

3.1 Thêm, sửa, xóa được các banner quảng
cáo

-

3.2 Cấp tài khoản cho khách hàng quảng
cáo

-

3.3 Khách hàng login và xem được thống
kê truy cập quảng cáo

-
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STT Nội dung Đặc điểm Thời gian
(ngày)

Kinh phí
(106VNĐ)

4 Captive Portal Full chức năng của NukeViet CMS 4.0
- Hỗ trợ đầy đủ chức năng của một
cổng thông tin với hệ quản trị nội dung
hiện đại. Đa giao diện, đa ngôn ngữ,
hỗ trợ full responsive và mobile
version.
Xem http://nukeviet.vn

-

Có thể cấu hình để khách truy cập có
thể truy cập nội dung trên Captive
Portal nhưng không thể truy cập
internet.

-

5 Quản lý
người dùng
wifi

1 3

5.1 Cấu hình tùy
chọn

- Cấu hình chức năng đăng ký thành
viên:

o Hình thức đăng ký thành
viên:
 Không cho phép

đăng ký.
 Đăng ký xong được

sử dụng luôn.
 Đăng ký xong phải

chờ quản trị kích
hoạt

- Cấu hình khác:
o Cho phép thành viên đăng

nhập (để đổi mật khẩu)
o Cho phép thay đổi tên đăng

nhập
o Cho phép thành viên thay

đổi email
- Các cấu hình cấm:

o Các từ khóa cấm trong
email

o Các từ khóa cấm sử dụng
trong tên đăng nhập

o Các từ cấm sử dụng các
mật khẩu đơn giản

- Và một số cấu hình khác.

-

5.2 Đăng ký thành
viên

- Người dùng có thể tự đăng ký tài
khoản (Nếu cấu hình phép đăng ký
tài khoản)

-
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STT Nội dung Đặc điểm Thời gian
(ngày)

Kinh phí
(106VNĐ)

5.3 Quản lý thành
viên

- Tìm kiếm thành viên
- Sửa thông tin tài khoản
- Xóa tài khoản
- Tạm ngưng tài khoản

-

5.4 Quản lý tài
khoản chờ
kích hoạt

- Kích hoạt tài khoản
- Xóa tài khoản

-

5.5 Quản lý và
giới hạn băng
thông theo
nhóm người
dùng

- Tạo, sửa, xóa nhóm, giới hạn lưu
lượng và băng thông theo nhóm.

2 6

5.6 Quản lý và
giới hạn băng
thông theo
từng người
dùng

- Gán băng thông riêng cho từng
người dùng (Ghi đè giới hạn băng
thông theo nhóm nếu người dùng
nằm trong 1 nhóm bị giới hạn băng
thông).

2 6

5.7 Tạo 1 tài
khoản

- Người quản lý có thể khởi tạo 1 tài
khoản cho khách hàng.

-

5.8 Tạo hàng loạt
tài khoản

- Người quản lý có thể khởi tạo hàng
loạt tài khoản cho khách hàng bằng
cách import file excel mẫu với tối
đa 2000 tài khoản 1 lần khởi tạo .

- Hệ thống sẽ báo danh sách những
tài khoản được khởi tạo thành công
để người quản lý tự đối chiếu với
file excel (còn lại là chưa thành
công hoặc không khởi tạo được vì
bất cứ lý do gì, ví dụ trùng email,
trùng tên đăng nhập…).

1 3

5.9 Đặt thời gian
hết hạn cho 1
nhóm tài
khoản

- Quản lý ngày hết hạn của 1 nhóm
tài khoản. Chức năng này sử dụng
để quản lý nhóm tài khoản trả
trước có đăng ký theo tháng, theo
quý… chẳng hạn.

2 6

5.10 Đặt thời gian
hết hạn cho 1
tài khoản

- Thời gian hết hạn này có thể được
đặt khi Admin khởi tạo 1 tài khoản
hoặc hàng loạt tài khoản.

- 1 tài khoản có thể hết hạn khi nó bị
hết hạn hoặc nhóm mà nó nằm
trong đó bị hết hạn

1 3
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STT Nội dung Đặc điểm Thời gian
(ngày)

Kinh phí
(106VNĐ)

6 Người dùng
đăng nhập

- Sửa thông tin tài khoản: username,
password (nếu được phép)

7 Xem dữ liệu &
thông tin sử
dụng wifi

Người dùng đăng nhập và xem thông tin. 20 30

- Xem giới hạn thời gian theo nhóm
- Xem giới hạn thời gian riêng cho

user (nếu có)
- Xem dung lượng đã sử dụng
- Xem thời gian đã sử dụng

Tổng cộng 34 66

B. Các dịch vụ khác

STT Nội dung Đặc điểm Thời gian
(ngày)

Kinh phí
(106VNĐ)

Ghi chú

1 Cài đặt
NukeViet
Captive Portal
vào thiết bị

Cài đặt vào 1 thiết bị hoặc 1
dự án. Dùng 1 máy tính B0
hoặc tương đương không có
tính năng dự phòng khi sự cố.

1 3 Tại văn phòng
VINADES hoặc
tận nơi cho
khách hàng nếu
ở HN

2 Hướng dẫn sử
dụng

Đào tạo hướng dẫn sử dụng,
vận hành và tùy chỉnh
NukeViet Captive Portal

2 6 Tại văn phòng
VINADES

3 Cài đặt
NukeViet
Captive Portal
Cluster sử
dụng CARP.

Cài đặt vào 1 thiết bị cho 1
dự án. Dùng 3 máy tính B0
hoặc tương đương để xây
dựng hệ thống sẵn sàng khi
sự cố: 2 máy làm tường lửa;
1 máy làm CSDL, website,
trang đăng ký tài khoản mới.

3 9 Tại văn phòng
VINADES hoặc
tận nơi cho
khách hàng nếu
ở HN

C.Ghi chú
- NukeViet Captive Portal sử dụng nhân hệ thống NukeViet phiên bản mới nhất.

- Giái pháp này sử dụng cho 1 thiết bị phần cứng. Số lượng CCU đáp ứng tùy

theo khả năng đáp ứng của thiết bị. Số lượng CCU dự tính là 200-500. Nếu số

lượng lớn hơn, cần tính lại chi phí.
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- Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Có hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho trang đăng ký, trang quản

trị).

- Giao diện: NukeViet 4.0 mặc định (Hỗ trợ responsive)

- Thời gian triển khai tính theo ngày công (manday), không tính thứ 7, chủ nhật

và ngày lễ.

- Giải pháp được chuyển giao cho khách hàng kèm theo mã nguồn và các tài liệu

hướng dẫn, khách hàng được toàn quyền sử dụng, nhượng lại, kinh doanh tùy ý.

Chi tiết xin liên hệ
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Hà Nội cấp ngày 03/02/2010)
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