Galaxy Software Co., Ltd.
Yangon (HO)

: 09-443344401, 09-795400731

Taunggyi

: 09-444200771, 09-444200772

Mandalay

: 09-440067577, 09-978030881

Myeik

: 09-424008080, 09-955042499

Nay Pyi Taw

: 09-257333214, 09-974432762

Monywa

: 09-404404345, 09-404404678

Pathein

: 09-455042500, 09-455042499

Mawlamyine

: 09- 970133399, 09-970233399

Bagan

: 09-404404308, 09-404404309

Pyay

: 09-404060994, 09-404060995

QUOTATION
Company Name

:

Attention

:

From

:

GALAXY SOFTWARE COMPANY LIMITED.

Dated

:

Address & Phone

: 09-43209550, 09-795400731

Sr

Description

Qty

Price(Ks)

Amount(Ks)

HotelPro® (Multi-Lingual ( English+Myanmar ……….)
1.

HotelPro (Basic Package)

1

3,000,000

3,000,000

1

300,000

300,000

1

300,000

[

Hotel/ Motel/ Inn/ Guest House စတဲ့ ဟှိိုတယ်လိုပ်င န််းအမ ်းစို တွင် မရှိမဖြစ်ပါဝင်ရမညဲ့် ❖

Front Office System

မှိမှိဟှိိုတယ်လိုပ်ငန််း၏ အခန််းအမ ှိ ်းအစ ်း၊ အခန််းတစ်ခန််းခ င််းစီ၏ အခဖခအခနမ ်းကှိို ရက်အလှိက
ို ်ကကညဲ့်ရန
ှု ှိိုင်ဖခင််း၊
Reservation, Check In, Check Out မ ်းကှိို အခန််းအမ ှိ ်းအစ ်း အလှိိုက်၊ ဧညဲ့်သည်တစ်ဦ်းခ င််း (သှိ)ိုို့ အြွွဲ့လှိက
ို ်
လွယ်ကူစွ ထညဲ့်သွင််း နှိိုင်ဖခင််း၊ Folio မ ်းကှိို ပံိုစံစံို လွယ်ကူရင််းလင််းစွ ထိုတ်ခပ်းနှိိုင်ဖခင််း၊ Reservation Voucher
မ ်းကှိို Cancel/ Refund/ Postpone အလွယ်တကူ ဖပ လိုပ်နှိိုင်ဖခင််း၊ City Ledger စ ရင််းမ ်းကှိို ဧညဲ့်သည်တစ်ဦ်းခ င််းစီ
အလှိိုက် /Agent အလှိက
ို ် လွယ်ကစ
ူ ွ မတ်သ ်းနှိိုင်ဖခင််းအဖပင် Night Audit ကှိို လွယ်ကူလ င်ဖမန်ဆန်စွ ဖပ လိုပ်၍
စ ရင််းခ ပ်နှိိုင်မညဲ့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
❖

Multi-Currency

မှိမှိဟှိိုတယ်လိုပ်ငန််း၏ အသံို်းဖပ ခငွအမ ှိ ်းအစ ်းမ “က ပ်” တစ်မ ှိ ်းသ မက USD, Yum, Bath,…. စသညဲ့် နှိိုင်ငံဖခ ်း
ခငွခကက်းမ ်း အသံို်းဖပ လျှင် တှိက စွ ထညဲ့်သွင််းတွက်ခ က်ခပ်းနှိိုင်မညဲ့် စနစ် ဖြစ်ပါသည်။

2.

HOUSEKEEPING MODULE
မှိမှိဟိုှိတယ်၏ အခန််းအလှိိုက်ဖပ လိုပ်ရမညဲ့် ဝန်ခဆ င်မူမ ်းကှိို ဝန်ထမ််းမ ်းအ ်း တ ဝန် ခွခဝခ ထ ်းခပ်းနှိိုင်ဖခင််း၊
ဧညဲ့်သည်မ ်း၏ Special Request မ ်း၊ ဟှိိုတယ် အခန််းရင််းလင််းခရ်း အလှိိုအခလ က် အသှိခပ်းခ က်မ ်းစသညဲ့်
လိုပ်ခဆ င် မှုမ ်းအဖပင် Phone / Tablet မ ်းဖြငဲ့် House Keeping Status/ Item Lost & Found / Mini Bar
စသညဲ့် လိုပ်ခဆ င်မှု မ ်းကှိို ထှိန််းခ ပ်ခပ်းနှိိုင်မညဲ့် Module ဖြစ် ပါသည်။

3.

DAY USE/ SESSION MODULE
မှိမှိဟှိိုတယ်လိုပ်ငန််း၏ ခနို့စဉ် Session / Day Use / Night Stay မ ်း၏ ဝင်ခငွစ ရင််းမ ်းကှိို အလွယ်တကူ
ထညဲ့်သွင််းကကညဲ့်ရူစစ်ခဆ်းနှိင
ို ်ခသ Module ဖြစ်ပါသည်။

300,000

4.

FACILITIES/ BANQUET MODULE

1

350,000

350,000

1

300,000

300,000

1

500,000

500,000

1

300,000

300,000

မှိမှိဟှိိုတယ်ရှိ အ ်းကစ ်းရံို/ ခရကူ်းကန် စသညဲ့် facilities မ ်းအ ်း ဖပင်ပ customer မ ်းမ လစဥ်ခကက်း / membership
မ ်းဖြငဲ့် လ ခရ က်အသံို်းဖပ ဖခင််းမ ်း၊ မင်္ဂလ ဧညဲ့်ခပ
ံ ွ/မင်္ဂလ ညစ စ ်းပွ/နစ်ပတ်လည်ပမ
ွ ်း စသညဲ့် အခမ််းအန ်းမ ်း
အတွက် ခန််းမင ်းရမ််းဖခင််း မ ်းအတွက်အမ စ လက်ခဖံ ခင််း၊ စရံခငွလက်ခဖံ ခင််း ၊ ခငွစ ရင််း ၊အခ ကွ်းစ ်းရင််းမ ်းအထှိ
ထညဲ့်သွင််းနှိူင်ခသ Moduleဖြစ်ပါသည်။

5.

DOOR LOCK SYSTME MODULE
Door Lock ( ZK , Orbita , ACME , AIJIA , EPORDO , DELUNS) မ ်းအ ်း Electronic Key Card မ ်းဖြငဲ့်
အသံို်းဖပ နှိိုင်မညဲ့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။

6.

ADDITIONAL CLIENT-PC LICENSE (For 1 PC)
မိမိဟိိုတယ်လိုပ်ငန််း၏ Reservation, Check In, Check Out မ ်းအဖပင် အဖခ ်းအသံို်းဖပ လှိိုသညဲ့် စ ရင််းဇယ ်း
အချက်အလက်မျ ်းကိို ကွန်ပျျူတ တစ်လို်းမက ထည့််သွင််းကကည့််ရှု အသို်းပပြုလိိုပါက လိိုအပ်မည့်် Module ပြစ်ပါသည်။

7.

CARD & PAY MODULE
✓

iStock စနစ် နှင့်် 𝗖𝗕/ 𝗔𝗬𝗔/ 𝗞𝗕𝗭 𝗖𝗮𝗿𝗱 𝗗𝗲𝘃𝗶𝗰𝗲 ၊ 𝐏𝐚𝐲 မျ ်းကိို အသင့်် ချိတ်ဆက်အသို်းပပြုနိိုငသ
် သ သကက င့််
ကျသင့််သငွမျ ်းကိို device မျ ်းတွင် ပပန်လည်ရိိုကန
် ှိပ်စရ မလိိုသည့်အ
် တွက် သငွသကက်းအမှ ်းအယွင််းမရှိ
လွယ်ကူစွ သရ င််းချနိင
ို ်ပခင််း

✓

KBZ Pay/ CB Pay မျ ်းနှင ့်် မျ ်းနှင ့်် သငွသပ်းသချမူမျ ်းကိို အရင်လိို ြိုန ််းအသ ို်းပပြု၍ အဆင့််ဆင့််ထ ည့််သွင််း
သနရပခင််းမျ ်းကိို လ ို်းဝလိုပ်သဆ င်စ ရ မလိိုသတ ့်ဘ ဲ Scan ြတ်လိိုက ်ရ ိုပြင့်် ကျသင့််သငွမျ ်းကိို တိက ျစွ
အလွယ်တကူသပ်းသချနိိုင်မည့်် Module ပြစ်ပါသည်။

8.

CLOUD-BASED DATA SYNCHRONIZATION MOUDLE (For 2 Site) – Monthly Fees

1

30,000

1

350,000

30,000

ရံို်းခ ပ်၏ Reservation ဌ နမ Reservation / Booking စ ရင််းမ ်းကှိို အခ န
ှိ ်နို့ တစ် ခဖပ်းညီ သက်ဆိုှိင်ရ
ဟှိိုတယ်သှိိုို့ စနစ် မ အလှိိုအခလ က် ခပ်းပှိိုို့နှိိုင်ဖခင််း ၊ ဟှိိုတယ်၏ စ ရင််းဇယ ်း အ ်းလံို်းကှိို ရံို်းခ ပ်သို့ှိို အလှိိုအခလ က်
ခပ်းပှိိုို့ခပါင််းစည််းခပ်းနှိိုင်မညဲ့် Module ဖြစ် ပါသည်။

✓

8.

Additional For 1 Site (Monthly Fees) – 10,000

ONLINE REPORTING MODULE
Internet အသ ို်းပပြု၍ Online မှတဆင့်် မိမိဆိိုင ်၏ စ ရင််း ၊ဇယ ်း Analysis Reports မျ ်းကိို
Computer / Tablet / Phone တိိုို့ပြင့်် အလွယ်တကူ ကကည့််ရှုစစ်သဆ်းနိိုင ်မည့်် Moudle ပြစ်ပါသည်။

350,000

