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Ценова листа Информационна система Car_IS
(валидна от 01.01.2018 г.)

I.

Лиценз за ползване на Информационната система:

Включва:
• Отстраняване в срок до 20 работни дни на открити грешки в
софтуера в рамките на 1 година от инсталиране на софтуера
• Поддръжка по телефона във връзка с използването на
системата в рамките на 1 година от инсталиране на софтуера
• Задължение за поддръжка на системата в рамките на 3 години
от инсталирането й съгласно договор за поддръжка. При
едностранно прекратяване на поддръжката в рамките на този
период и отказ от страна на ползвателя от ползване на
системата връщане на пропорционална на оставащия период
част от заплатената сума за ползване на системата.
Варианти за заплащане:
1. На брой места : 800 лева + 400 лева за всяко допълнително
работно място.
В цената е включено и:
• Инсталиране,конфигуриране на информационната система и
обучение на място на основен потребител (администратор) на
системата - 8 часа
• 2 часа обучение на място за всяко допълнително работно
място
2. Неограничен лиценз: 9900 лева
В цената е включено и:
• 50
часа
за
:
инсталиране
и
конфигуриране
на
информационната система; обучение на място на основен
потребител (администратор) на системата; допълнителни
обучения; разработка на допълнителни модули и форми.
3. Преминаване от лиценз за работни места към неограничен
лиценз – 8200 лева – 320 лева за всяко заплатено работно
място, но не по-малко от 1500 лева.
В цената е включено и
• 2 часа за обучение на всеки 300 лева от заплатената сума
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II.

Такси за поддръжка и доразработка на системата:
•
•

•
•

•

•

III.

За разработване на допълнителни модули и справки по
задание на клиента - 40 лева на час
За консултации на място и отдалечено администриране на
програмата –37 лева на час или 270 лева на ден + 17 лева за
посещение (за София) или транспортни разходи + нощувки
(при продължителност над един ден), за инсталации извън
София.
Абонамент за поддръжка по телефона – 60 лева/година + 33
лева/година за всяко допълнително работно място. При
неограничен лиценз – 700 лева/година.
Абонамент за обновяване на програмата + поддръжка по
телефона - 120 лева/година + 60 лева/година за всяко
допълнително работно място. При неограничен лиценз – 1350
лева/година.
Абонамент за отдалечено администриране на програмата –
100 лева на година + 50 лева/година за всяко
допълнително работно място. При неограничен лиценз –
1150 лева/година.
Такса за обновяване към последваща версия на програмата –
60 лева + 33 лева за всяко работно място (заплаща се при
липса на абонамент за обновяване поотделно за всяка
следваща версия). При неограничен лиценз – 700 лева.

Месечни абонаменти

Месечните абонаменти включват всички разходи по поддръжка и
обновяване на системата, включително и за счетоводния модул “Счети”,
независимо от броя работни места, за които са закупени лицензи.
Удобни са за по-големи клиенти, които искат да имат гарантиран ресурс
за консултации и доработки и на по-ниска цена. Предлагат се в следните
варианти:
•
Стандарт – 650 лева месечно
•
Разширен – 1300 лева месечно
•
Макси – 2500 лева месечно
Абонаментите включват:
Стандарт
Разширен
Макси
Абонамент за
обновяване на
Car_IS + Счети и



поддръжка по
телефона за
неограничен
брой работни
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места
Човекочасове за
разработки по
задание на
клиента* и
посещения на
място за
консултации и
обучение** /
месечно
Реална цена на
включените
услуги
Дадена отстъпка
при ползване на
абонамент

12

32

72

712

1452

2932

8%

10%

15%

* При разработка по задание на клиента, която се включи като част от
основната програма всеки два часа се отчитат като един.
** За клиенти извън София минималната продължителност на едно
посещение на място е 8 часа. За клиенти в София – 1 час.
IV.

Необходим софтуер

Допълнително за функционирането на системата e необходим
изброеният по долу софтуер . Закупуването на лицензи за ползването му
е отговорност на ползвателя на софтуера
Операционна система
Windows 7, 8 или 10
Лиценз за сървър на бази данни
Информационната система използва Microsoft SQL Server версия
2008 R2 или по-нова. При размер на базата данни дo 10 Гигабайта се
използва безплатна версия на сървъра- SQL Server Express Edition.
При размер на базата данни над 10 Гигабайта се налага
използването на Microsoft SQL Server Standard Edition версия 2008 R2
или по-нова.
Всички цени са без включен ДДС.

16.01.2018

Стр.3/3

