Ceník produktů (balíčků) a nástaveb základní verze Premier system
ceny js o u uved eny b ez D PH

PRODUKTY / BALÍČKY

T o t al Pack

Po dvo jné
účet nict ví
Pro fes io nal

Po dvo jné
účet nict ví

Sklad, záso bo vání,
fakt urace

Daňo vá
Evidence

Cena za
Mo dul/Nás t avbu

915

916

917

940

920

Po uze
v balíčku (pb)

31 970 Kč

19 970 Kč

13 970 Kč

13 590 Kč

3 970 Kč

kó d pro dukt ů

MODULY
Účet nict ví

pb

Daňo vá evidence

3 970 Kč

Po kladny

pb

Banky

pb

Plány, Pro gnó zy

pb

Fakt urace, Odběrat elé,
Do davat elé

pb

Cizí měny - zahraniční výkazy

pb

Zakázky / Sředis ka / Do pl.
analýzy

pb

Majet ek, Kniha jízd

pb

Mzdy do 25 zaměs t nanců

5 790 Kč

Sklad, Nákup, Pro dej,
Zás o bo vání

pb

E-s ho p

pb

NÁSTAVBY
Daňo vá kancelář

4 370 Kč

Ho mebanking In/Out

5 970 Kč

Co nt ro lling

5 970 Kč

Finanční analýza

7 790 Kč

Mzdy do 100 zaměs t nanců

13 970 Kč

Mzdy 101-500 zaměst nanců

29 900 Kč

Mzdy nad 500 zaměst nanců

39 700 Kč

EDI fo rmát , ISDOC

4 370 Kč

Int ras t at , St at is t ické výkazy

7 790 Kč

Fact o ring

5 970 Kč

Vícejazyko vá mut ace

15 590 Kč

Účt o vání více firem – neo mezený po čet účet ních jedno t ek. So učást í je t aké po dpo ra nezisko vých a příspěvko vých o rganizací.
Mult iverze
25% z pro dejní ceny pro gramu. Pro účet ní s po lečno s t i Bezplat ně!.
Elekt ro nické s chvalo vání veš kerých do kladů: fakt ury, žádanky, nabídky, o bjednávky,...), max. po čet úro vní s chvalo vání: 9, neo mezený
Wo rk-flo w Pro fes io nal

po čet s chvalo vat elů, delego vání pravo mo cí a přís t upo vých práv: Ano
17 900 Kč (pauš ál) + 930 Kč á PC
Mo žno s t vyplňo vání práce na zakázkách, pláno vání pro ces ů a pro jekt ů, kalendář pro ces ů, s ervis ní mo dul. (Náklado vé zakázky

Pro cesní pláno vání a řízení
zakázek

so učást í všech balíčků)
9 970 Kč
Jedno duchý t yp výro by umo žňující defino vání kus o vníků, příkazů k výro bě, aut o mat ický o dpis mat eriálu , s ledo vání nedo s t at ků

Základní výro ba – ko mplet ace

zás o b
10 000 - 17 000 Kč (dle funkčního ro zsahu, individuální kalkulace)

Výro ba pro náro čnějš í t echno lo gických po s t upy, pláno vání, řízení, o dvádění a s ledo vání výro by. Sys t émy řízení ASP.
Řízení výro by
Individuální kalkulace
Jedno duchý a ko mfo rt ní nás t ro j pro t vo rbu defino vat elných výkazů dle vlas t ních po t řeb a po žadavků.. Mo ho u jej po užívat běžní
Návrhář manažers kým výkazů

uživat elé, bez jakéko liv znalo s t i pro gramo vání.
8900 Kč

SÍŤOVÁ VERZE
Síťo vá verze

Cena za každo u dalš í s t anici v s ít i: 60 % z ceny ko mplet u či z ceny mo dulu. Individuální ceny v případě více PC s t anic, pro hlížecích
verzí a mo dulo vě o mezených verzí. Do po ručujeme po žádat o individuální ceno vo u nabídku. Více »

DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM
Smart - verze o bs ahuje ko mplet ní funkcio nalit u mimo výro bních funkcí
- do 10 zaměs t nanců bez do cházko vého t erminálu je verze po s kyt o vaná bezplat ně
Do cházko vý s ys t ém

- nad 10 zaměs t nanců jen s t erminálem a zako upeno u verzí do 25 zaměs t nanců
Ent erpris e - verze o bs ahuje ko mplet ní funkcio nalit u i při po užit í ve výro bě, jako s měny apo d. (SQL verze)

Cena

Smart do 10 zaměs t nanců

Zdarma

Smart do 25 zaměs t nanců

16.900,- Kč

Smart do 50 zaměs t nanců

24.900,- Kč

Smart do 100 zaměs t nanců

38.900,- Kč

Smart do 500 zaměs t nanců

60.900,- Kč

Smart nad 500 zaměs t nanců

97.900,- Kč

Ent erpris e verze

Individuální kalkulace

Do cházko vý t erminál

T yp po dle výběru klient a; po kud klient už má nějaké t erminály, t ak do praco vání ko munikace cca
+30 % nebo ho dino vá s azba pro gramát o ra - záleží na t ypu t erminálu

AKTUALIZACE (UPGRADE)
Ro ční zákaznická po dpo ra „UPGRADE“ zahrnuje předplat né veš kerých o n-line akt ualizací pro gramu a zákaznické po dpo ry (email
Ro ční po dpo ra „UPGRADE“

po radens t ví, ho t -line) pro daný ro k. Zákazníci, kt eří s i ko upí s o ft ware v průběhu kalendářního ro ku, mají náro k na bezplat no u
po dpo ru do ko nce daného ro ku.

Cena

ROČNÍ AKT UALIZACE:

22 % základní ceny

VĚRNOST NÍ SLEVY:

12 % ro čně z ceny akt ualizačních po plat ků

MAXIMÁLNÍ SLEVA ČINÍ:

42 % (bezko nkurenční věrno s t ní s leva na t rhu ČR)

SLEVY
Slevy

Uplat ňujeme individuální přís t up k zákazníko vi, po s kyt ujeme klient ům individuální s levy, mmj. s o hledem na činno s t firmy (účet ní
firmy, š ko ly, nadace), finanční o bjem celko vé o bjednávky a dalš ím as pekt ům zákazníka, kt eré js o u po s uzo vány individuálně.
Bezplat ně pro účet ní firmy:

Účet ní firmy

Mult iverze – neo mezený po čet účet ních jedno t ek.
Daňo vá evidence - bezplat ně v případě zako upení Po dvo jného účet nict ví
Nezis ko vé a Přís pěvko vé o rganizace – ko mplet ní po dpo ra – výkazy, účet ní o s no va.
Pro gram bezplat ně po s kyt ujeme vš em š ko ls kým s ubjekt ům výhradně pro účely výuky. Pro š ko lní výuku je mo žné využít vš echny

Ško ly

mo duly pro gramu bez licenčního o mezení PREMIER s ys t em je pro věřen dlo uho do bým pro vo zem u řady š ko l a akademií na území celé
ČR (viz. reference » ).

Charit a

Po kyt ujeme výrazné individuální s levy o bčans kým s družením a nezis ko vým o rganizacím jejichž činno s t má humanit ární či charit at ivní
charakt er, nebo o rganizacím po dpo rující péči o dět i či zdravo t ně po s t ižené.

