КОНТО 6 ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ

Базов пакет до 5 фирми + Модул
Дълготрайни активи

По ценоразпис:
270 евро
ТОП ЦЕНА: 230 евро

Базов пакет + пакет 10 фирми +
Модул Дълготрайни активи

По ценоразпис:
360 евро
ТОП ЦЕНА: 310 евро

Базов пакет + пакет 20 фирми +
Модул Дълготрайни активи

По ценоразпис:
390 евро
ТОП ЦЕНА: 330 евро

Базов пакет + пакет 50 фирми +
Модул Дълготрайни активи

По ценоразпис:
520 евро
ТОП ЦЕНА: 440 евро

В цената на лиценза е включена годишна поддръжка за
първата година*.
Годишна поддръжка* след 1-вата
година

22% от сумата на
пакетите по ценоразпис
преди отстъпката

Годишната поддръжка* включва:
• Безплатно предоставяне на новите версии.
• Системна помощ с 50% отстъпка.
* Годишната поддръжка се заплаща веднъж годишно след изтичане
на първата година от закупуването на лиценза на ПП Конто 6.
Първоначална настройка на
управленски отчет
Абонаментно поддържане:
• Консултации при работа
• Включени часове
дистанционна системна помощ

100 EUR

по договаряне

С платена
годишна
поддръжка

Без платена
годишна
поддръжка

Дистанционна системна помощ

15 EUR за
всеки
започнат час

30 EUR за
всеки
започнат час

В офис на клиент

25 EUR за
всеки
започнат час

50 EUR за
всеки
започнат час

Системна помощ

КОНТО 6
Продукт/ Услуга

Цена

Базов пакет – до 5 фирми

185 EUR

Всяка допълнителна фирма

30 EUR

Допълнителен пакет от 5 фирми

60 EUR

Допълнителен пакет от 10 фирми

90 EUR

Допълнителен пакет от 20 фирми

120 EUR

Допълнителен пакет от 50 фирми

250 EUR

КОНТО 6 включва следните модули:
• Счетоводство;
• Бизнес:
− Фактуриране;
− Каса.
• Дълготрайни активи;
• Продажби.
Модул „Дълготрайни активи“:
- Изисква закупуване на КОНТО 6 и
заплащане
на
годишна
поддръжка;
- Таксата се заплаща еднократно и
не е обвързана с броя фирми, в
които ще работи.

85 EUR

Модул „Продажби“
– Софтуер за
управление на продажбите в търговски
обект:

85 EUR на касово работно
място

-

-

Изисква закупуване на КОНТО 6,
заплащане на годишна поддръжка и
абонамент за модула;
Включва първоначално инсталиране
и настройка.

Задължителен годишен
модул „Продажби“

абонамент

за

½ от минимална работна
заплата

КОНТО dTrade
Продукт/ Услуга

Цена

•

ПОС

150 ЕUR

•

МАГАЗИН

250 EUR

•

ХОТЕЛ

250 EUR

•

РЕСТОРАНТ

500 EUR

•
•

ХОТЕЛ
РЕСТОРАНТ

650 EUR

В цената на модулите е включена годишна поддръжка за
първата година*.
Годишна поддръжка* след 1-вата
година е задължителна

22% от сумата на
лицензираните модули

Годишната поддръжка* включва:
• Предоставяне на новите версии.
* Годишната поддръжка се заплаща веднъж годишно след
изтичане на първата година от закупуването на лиценза на ПП
Конто dTrade.

Първоначално параметризиране
настройка на модули
Абонаментно поддържане:
• Консултации и оказване
съдействие при работа;

и

Изготвяне на оферта

на
Изготвяне на оферта

•

Включени
дистанционна
помощ;

часове
системна

Системна помощ – Цената е за всеки започнат час
Консултации за работа;
Оказване на съдействие при работа;
Експресна системна помощ при
клиента
/в рамките на работния ден/

50 EUR на час

75 ЕUR на час

Бизнес процесор – Конто 66
Версия
Бизнес процесор – Конто 66
В Бизнес Процесор – Конто 66 има
разработени следните функционалности:
• Счетоводство
• Търговски обект /СУПТО/
• Каса и Банка
• Дълготрайни активи
• Склад
• Магазин
• Разносна търговия
• Ресторант
• Производство
• Електронни фактури
Годишна техническа поддръжка Бизнес
Процесор – Конто 66
Абонаментно поддържане

Цена

Изготвяне на
оферта

Изготвяне на
оферта

Системна помощ – Цената е за всеки започнат час
Консултации за работа;
Оказване на съдействие при работа;

Системна помощ за настройки

50 EUR на час
50 EUR + /брой
потребители *1
EUR/ на час

Експресна системна помощ при клиента
75 ЕUR на час
/в рамките на работния ден/

Бизнес процесор за бензиностанции
Версия

Цена

Електронна система с фискална памет
Konto Benz QR
Софтуер
за
цялостно
управление
на
бензиностанции и газ станции, регистрирана
в Българския институт по метрология.
Чрез Конто Benz QR се управляват
информацията
и
документооборотът,
свързани със заявяването, доставката,
поръчката, продажбата, инвентаризацията и
осчетоводяването на горива, стоки и услуги.

Изготвяне на
оферта

Абонаментно поддържане на ЕСФП
Конто Benz QR

Изготвяне на
оферта

Системна помощ – Цената е за всеки започнат час
Консултации за работа;
Оказване на съдействие при работа;

Системна помощ за настройки

50 EUR на час
50 EUR + /брой
потребители *1
EUR/ на час

Операционна система dWare OS
dOS – Операционна среда за
дефиниране на WEB приложения

Цена

Разработване на web приложение
Годишна техническа поддръжка за
приложение
Абонаментно поддържане

Изготвяне на
оферта
Изготвяне на
оферта

Системна помощ – Цената е за всеки започнат час
Консултации за работа;

50 EUR на час

Оказване на съдействие при работа;
Системна помощ за настройки

50 EUR + /брой
потребители *1
EUR/ на час

Експресна системна помощ при клиента
/в рамките на работния ден/

75 ЕUR на час

Обучение
Еднодневно обучение за работа с продуктите
За група над 5 човека /на човек/

40 EUR

За група под 6 човека /за група/

250 EUR

Тридневно обучение за работа на бензиностанция
За група над 5 човека /на човек за трите дни/
За група под 6 човека /за група за трите дни/

70 EUR
395 EUR

Посочените цени в ценовата листа са в евро, без ДДС.
Плащанията се извършват в български лева, изчислени по
фиксинга на БНБ в деня на извършването на плащането.
Последна актуализация: 01.07.2020 г.

