
 

 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ GOOGLE WORKSPACE 

 

Kính gửi: Quý khách hàng  

Xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của Adtimin và xin gửi đến quý khách hàng bảng 

báo giá như bên dưới: 

I. DỊCH VỤ GOOLGE WORKSPACE BẢN QUYỀN 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Thời 
gian 

(tháng) 

Đơn giá 
(vnd) 

Thành tiền 
(vnd) 

1 

BUSINESS STARTER 
+ Email theo tên miền riêng và ứng dụng lưu 
trữ và chia sẻ dữ liệu Google Drive dung 
lượng 30GB 

03 
user 

08 138.000 3.312.000 

TỔNG CỘNG THANH TOÁN(VND) 3.312.000 

 
 Báo giá có hiệu lực 7 ngày kể từ ngày báo 
 Thời gian triển khai: 01 ngày làm việc sau khi khách hàng thanh 

toán   
 Bảng giá đã bao gồm bộ ứng dụng lưu trữ & văn phòng Google 

driver     
 Bảng giá đã bao gồm thuế nhà thầu & VAT   
 Link chứng nhận đối tác G Cloud:  

 https://bit.ly/2XnuqxX  

 
Thông tin liên hệ: 
Nguyễn Tấn Tài 
Mobile: 0945.507.667 
Zalo: 0945507667 
Email: taint@adtimin.com 
 

 

Thông tin thanh toán 

Quý khách vui lòng chuyển khoản vào tài khoản như bên dưới: 

 Ngân hàng Á Châu – ACB chi nhánh TP HCM 

 Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ADTIMIN 

 Số tài khoản: 55666566 

 

Quyền lợi của khách hàng 



 

 Toàn quyền kiểm soát và quản lý tên miền thuộc sở hữu của bên A    

 Toàn quyền kiểm soát và sử dụng các tính năng của dịch vụ Google Workspace   

 Toàn quyền quản lý người dùng và các dữ liệu lưu trữ trong các dịch vụ Google 

Workspace  

 Được yêu cầu bên B hoặc Google hỗ trợ kỹ thuật theo quy định tại Hợp đồng này.  

 Được quyền liên hệ trực tiếp với Google để yêu cầu Google tiếp quản dịch vụ trong thời 

hạn Hợp đồng khi bên B tạm ngưng hoạt động, phá sản, tước quyền đối tác của Google 

hoặc ngừng cung cấp dịch vụ vì bất kỳ lý do gì. Bên A liên hệ với Google tại mục Hỗ trợ 

trong trang Quản trị viên.  

Quy trình triển khai dịch vụ 

1. ADTIMIN báo giá dịch vụ, khách hàng phản hồi và xác nhận báo giá 

2. Hai bên ký hợp đồng, khách hàng tiến hành thanh toán 

3. Khách hàng gửi công cụ quản trị tên miền (đường dẫn, username, password) hoặc mã 

token để chuyển quyền thanh toán về ADTIMIN  

4. ADTIMIN khởi tạo dịch vụ, gửi email thông báo chi tiết về dịch vụ đã khởi tạo. 

5. ADTIMIN xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng và hỗ trợ các vấn đề liên quan 

Các tiện ích đi kèm khi mua Goolge workspace 

 

 

Google Workspace giúp việc cộng tác trở 

nên dễ dàng hơn rất nhiều. 

1. Đưa ra quyết định trực tiếp, nhanh hơn. 
 



 

Sử dụng lịch được chia sẻ để xem thời điểm những người 

khác rảnh và lên lịch cuộc họp bằng lời mời tự động 
qua email. 
 
Chỉ với một lần nhấp, cuộc họp của bạn sẽ trở thành hội 
nghị truyền hình từ mọi máy tính, điện thoại hoặc máy tính 

bảng hỗ trợ máy ảnh. 
 
Chia sẻ màn hình của bạn để xem xét công việc với tư cách 
nhóm đồng thời đưa ra quyết định ngay lập tức.  
 
 
 
 
 

2. Cộng tác trong thời gian thực. 
Dễ dàng làm việc trên tài liệu, bảng tính và trang trình bày trên các 

thiết bị của bạn khi có hoặc không có Internet. 
 
Làm việc trên một tài liệu duy nhất với những thành viên trong 
nhóm hoặc những người bên ngoài công ty bạn. Xem nội dung 
chỉnh sửa khi người khác nhập, giao tiếp thông qua tính năng trò 
chuyện tích hợp và đặt câu hỏi trong nhận xét. 
 
Nhiều người có thể làm việc cùng một lúc và mọi thay đổi được lưu tự động. 
 

3. Lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây. 
Lưu tất cả công việc của bạn ở một nơi với quyền truy cập bảo 
mật từ máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. 
 
Mời những người khác xem, tải xuống và cộng tác trên mọi tệp 
một cách nhanh chóng – không cần có tệp đính kèm email. 
 
Nội dung cập nhật của tệp tự động được lưu và lưu trữ 
trong Drive, vì vậy, mọi người luôn có thể truy cập vào phiên bản 

mới nhất. 
 

4. Bảo mật dữ liệu và thiết bị của bạn. 
Bảo vệ dữ liệu của công ty bạn bằng các tùy chọn bảo mật như xác minh 2 bước và đăng nhập 
một lần cũng như sử dụng tính năng quản lý thiết bị đầu cuối để bảo vệ an toàn cho dữ liệu của 

bạn trong trường hợp mất thiết bị hoặc luân chuyển nhân viên. 
 
Lưu trữ cũng như kiểm soát thời gian lưu giữ email và cuộc trò chuyện có lưu nội dung. 

 
Dễ dàng định cấu hình các tùy chọn cài đặt bảo mật từ một bảng điều khiển quản trị tập trung 

cũng như gọi điện hoặc gửi email cho Nhóm hỗ trợ Google để được trợ giúp 24 giờ một ngày, 7 
ngày một tuần. 

 
 

 

https://workspace.google.com.vn/intl/vi/products/calendar/
https://workspace.google.com.vn/intl/vi/products/gmail/
https://workspace.google.com.vn/intl/vi/products/hangouts/
https://workspace.google.com.vn/intl/vi/products/hangouts/
https://workspace.google.com.vn/intl/vi/products/docs/
https://workspace.google.com.vn/intl/vi/products/sheets/
https://workspace.google.com.vn/intl/vi/products/slides/
https://workspace.google.com.vn/intl/vi/products/drive/
https://workspace.google.com.vn/intl/vi/products/admin/endpoint/
https://workspace.google.com.vn/intl/vi/products/vault/
https://workspace.google.com.vn/intl/vi/products/admin/


 

Đại lý ủy quyền phân phối bản quyền Google workspace Việt Nam 
 
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ADTIMIN 
Địa chỉ: 12/25 đường số 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức-HCM, 
Việt Nam 
Mã số thuế: 0314177865 
Website: www.adtimin.vn 
Email: info@adtimin.vn 
Link chứng nhận đối tác G Cloud: https://bit.ly/2XnuqxX  
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