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Số:       NĐQN-KHVT Quảng Ninh, ngày    tháng    năm 2020    
V/v quan tâm báo giá “phần mềm đối 
soát thanh toán phục vụ công tác thanh 
toán Thị trường điện”

Kính gửi: Các đơn vị
Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) xin gửi lời chào trân trọng 

và hợp tác tới Quý đơn vị.
QTP hiện có nhu cầu sử dụng phần mềm đối soát thanh toán phục vụ công 

tác thanh toán cho Thị trường điện để phù hợp theo lộ trình chuyển đổi chu kỳ 
giao dịch từ 60 phút xuống 30 phút trong vận hành Thị trường điện.

QTP kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm, cung cấp báo giá đối với phần 
mềm đối soát thanh toán phục vụ công tác thanh toán cho thị trường điện nêu 
trên với các yêu cầu kỹ thuật của phần mềm như phụ lục đính kèm.

Báo giá của Quý đơn vị xin gửi về Phòng Kế hoạch và vật tư, Công ty cổ 
phần nhiệt điện Quảng Ninh, tổ 33 khu 5 phường Hà Khánh, Hạ Long, Quảng 
Ninh trước 16h00 ngày 24/03/2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT (p/hợp);
- Lưu VT, KHVT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Sinh Nghĩa



PHỤ LỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phần mềm đối soát thanh toán phục vụ công tác thanh toán thị trường điện.

- Có giao diện tiếng Việt, thân thiện và dễ sử dụng.
- Tương thích với hệ điều hành Win 7/10.
- Phải được nâng cấp cho phù hợp với công tác thanh toán nếu như A0 có 

thay đổi trong công tác thanh toán.
- An toàn truy cập và bảo mật dữ liệu đơn vị.
- Tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có của đơn vị.
- Lưu trữ được dữ liệu thanh toán hiện hữu của đơn vị.
- Có chức năng nhận dữ liệu phục vụ tính toán doanh thu từ trang web Thị

trường điện theo chu kỳ 60 phút, 30 phút và lưu trữ dữ liệu trong Hệ quản 
trị cơ sở dữ liệu SQL mà đơn vị đang sử dụng.

- Có chức năng “Lập công thức tính sản lượng tổ máy”: Cung cấp danh 
sách phương thức, cho phép cập nhật phương thức sản lượng tổ máy và 
xem kết quả công thức tính sản lượng tổ máy tại đầu cực hoặc tại điểm 
giao nhận.

- Có chức năng quản lý thông tin hợp đồng như: thông tin tham gia thị 
trường điện, hình thức thanh toán của nhiệt điện, giá hợp đồng, hệ số quy 
đổi, thời gian khởi động tổ máy.

- Có chức năng quản lý thông tin lập lịch: Cung cấp chức năng cho phép 
người dùng xem chi tiết bản chào lập lịch của từng tổ máy, đơn vị.

- Có chức năng xem nhật ký thanh toán: Cung cấp chức năng cho phép 
người dùng xem chi tiết bảng danh sách các lệnh điều độ của đơn vị nhà 
máy và đồng bộ dữ liệu từ SQL hoặc từ DIM về thanh toán.

- Có chức năng xem được trạng thái tổ máy: Cung cấp chức năng cho phép
người dùng xem chi tiết bảng trạng thái tổ máy của đơn vị bao gồm các 
trạng thái như khởi động, ngừng máy, AGC...

- Có chức năng quản lý số liệu đo đếm:
+ Cung cấp chức năng cho phép người dùng xem chi tiết bảng số liệu đo
đếm các điểm đo của đơn vị bao gồm các kênh giao, kênh nhận của tổ 
máy.
+ Cung cấp chức năng cho phép người dùng có thể Import file CSV từ
máy tính vào phần mềm và dữ liệu để phục vụ việc lưu trữ để tính toán và 
đối chiếu.

- Có chức năng quản lý bảng kê thanh toán ngày:



+ Cung cấp chức năng cho phép người dùng lấy các dữ liệu đầu vào và
tiến hành tính toán bảng kê thanh toán ngày cho đơn vị nhà máy.
+ Cung cấp chức năng cho phép người dùng có thể lưu dữ liệu và truy
xuất file excel từ phần mềm về máy tính cá nhân để phục vụ việc lưu trữ 
dễ dàng các dữ liệu đã tính toán thanh toán.

- Có chức năng đối chiếu bảng kê ngày:
+ Cung cấp chức năng cho phép người dùng đối chiếu bảng kê thanh
toán ngày giữa đơn vị tính toán và A0 công bố trên web thị trường điện.
+ Cung cấp chức năng xem kết quả đối chiếu bảng kê ngày và các khoản
chênh lệch trong bảng kê. Hiển thị dưới dạng in đậm màu đỏ để phân biệt 
và phục vụ cho người dùng dễ dàng so sánh.

- Phần mềm cần được cài đặt cho từng máy tính cá nhân của người dùng, 
truy cập đến cơ sở dữ liệu thông qua kết nối mạng nội bộ của đơn vị.

- Phần mềm cần cho phép truy cập từ bên ngoài mạng nội bộ công ty thông 
qua đường kết nối internet hoặc qua VPN.

- Phần mềm cần có chứng nhận sáng chế do Cục bản quyền tác giả cấp và 
được đơn vị sở hữu chứng nhận cấp quyền sử dụng cho đơn vị sử dung.
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