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MIỄN PHÍ NHIỀU HƠN VỚI CHÍNH SÁCH 7 KHÔNG

Miễn phí 02 năm tài chính, cho phép tạo nhiều công ty / 1 phần mềm,
không giới hạn dung lượng, bản ghi, tự tạo tên doanh nghiệp sử dụng,

Miễn phí nhiều hơn

Tải và cài đặt vô cùng dễ dàng không cần khai báo thông tin.

SOFTWARE 
TRUE FREE

TRUE



HẠN CHẾ CỦA GAM

Người dùng chủ động khai báo tên doanh 
nghiệp mình muốn sử dụng.

02   KHÔNG giới hạn dung lượng

Cảm nhận sản phẩm và dịch vụ trong 02
năm tài chính miễn phí trước khi chủ động 
quyết định mua sản phẩm.

CHỦ ĐỘNG MUA SẢN PHẨM

Không ngừng bổ sung những tiện ích, sửa đổi 
những tính năng phù hợp nhất với khách hàng
từ đó biến GAM trở thành PMKT của chính bạn.

GAM LÀ TINH HOA CỦA CÁC BẠN

Cam kết đồng hành với một mức giá luôn là 
thấp nhất! Thông qua việc cải tiến khâu 
phân phối sản phẩm, người dùng chia sẻ những 
phần việc mà họ có thể tự làm.

GAM TẠO RA NHỮNG GIÁ TRỊ MỚI

Ở đó bạn nhận những gì GAM đã công bố, 
chúng tôi làm những gì mình đã cam kết, 
chúng ta cùng tuân thủ những điều kiện và 
điều khoản trước khi hai bên hợp tác.

PHẦN MỀM "TỬ TẾ"

GAM có phù hợp với bạn?
Đầy đủ các tính năng theo quy chuẩn của 
bộ tài chính 

Có thể lựa chọn sử dụng TT200, TT133, 
QĐ15, QĐ48 

Song song bốn hình thức sổ sách kế toán 

Chủ động Update online mọi thay đổi về 
chế độ kế toán.

VỀ SẢN PHẨM VỀ DỊCH VỤ

- Không gõ được Font Unicode
- Không chạy được online
- Chỉ có giá thành trực tiếp
- Không tích hợp hóa đơn 
  điện tử
- Kế toán xây lắp áp dụng còn  
  nhiều hạn chế.
- Không đánh giá được chênh 
  lệch tỷ giá ngay khi chi tiền.

- Không sửa đổi theo yêu cầu
- Không hỗ trợ qua điện thoại
- Không hỗ trợ trực tiếp tại 
  VP khách hàng.
- Với người dùng miễn phí, 
  một yêu cầu được đáp ứng 
  trong vòng tối đa 3 ngày.
- Không được đổi năm bắt đầu 
  sử dụng. Chúng tôi sẽ ngừng 
  ngay việc hỗ trợ và không chịu 
  bất cứ trách nhiệm nào đối với
  người dùng vi phạm.

Gam không giới hạn Dung lượng lưu trữ, số lượng 
chứng từ sử dụng hay tính năng của phần mềm.

01   KHÔNG cố định tên doanh nghiệp

Công ty TNHH phần mềm Gam - True Software - True Free

03   KHÔNG giới hạn công ty / 1 bản phần mềm
GAM cho phép người dùng khai báo không giới hạn 
số công ty trên một bản phần mềm.

04   KHÔNG giới hạn máy trạm kết nối
Người dùng có thể tự chia sẻ PMKT GAM cho toàn 
bộ hệ thống máy trạm trong mạng LAN của công ty

05   KHÔNG giới hạn thời gian
GAM miễn phí 02 năm tài chính đầu tiên và không 
giới hạn thời gian sử dụng những năm TC miễn phí.

06   KHÔNG giới hạn đối tượng sử dụng
Bạn có thể là sinh viên, hộ kinh doanh cá thể, kế toán 
tại nhà, đại lý thuế, doanh nghiệp,...

07   Tải và cài đặt KHÔNG cần đăng ký
Có rất nhiều người dùng đã kiểm chứng nội dung 
nàythay bạn trong suốt thời gian qua.
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Chúng tôi chỉ nói về những gì mình có và cam kết những gì mình có thể làm!

GAM LÀ SẢN PHẨM DUY NHẤT THEO ĐUỔI CHÍNH SÁCH MIỄN PHÍ
Miễn phí nhiều hơn với chính sách 7 KHÔNG


