Comarch ERP Optima w modelu usługowym – cennik dla firm
Moduł Comarch ERP Optima w modelu usługowym

Miesięczna opłata
abonamentowa

Finanse i rozliczenia (Kasa/Bank Plus1)

bezpłatnie

Wystawianie faktur (Faktury2)

18

Fakturowanie oraz pełna obsługa magazynu (Handel Plus)

81

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM Plus)

34

Analizy i raporty (Analizy BI)

93

Książka Przychodów i Rozchodów (Księga Podatkowa)

42

Ewidencjonowanie środków trwałych (Środki Trwałe)

34

Pełna księgowość (Księga Handlowa Plus)

105

Obsługa kadrowo-płacowa (Płace i Kadry Plus)

81

Zarządzanie czasem pracy i urlopami (Comarch HRM3)

46

BI Point Menadżer4

99

Obieg Dokumentów

46

Comarch DMS5

250

Szybka sprzedaż detaliczna (Detal6)

58

Obsługa zleceń serwisowych (Serwis)

58

Opis Analityczny7

192

Comarch e-Sprawozdania7, 8

40

Własny sklep internetowy (e-Sklep)

od 142

Sprzedaż w serwisie Wszystko.pl

0

W Comarch ERP Optima w modelu usługowym moduły Plus udostępniane są w cenie modułów standardowych.
Klienci, których obowiązują stawki dla firm mogą założyć dwie bazy danych, dzięki czemu mogą posiadać bazę
testową bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
1

Kasa/Bank Plus nie może działać samodzielnie, wymaga licencji na: moduły księgowe, płacowe lub handlowe
(Handel Plus).
2
Moduł Faktury nie może być zamówiony samodzielnie dla żadnego użytkownika – wymaga zamówienia
modułu Kasa/Bank Plus oraz dowolnego innego modułu (np. CRM Plus lub Księga Podatkowa).
3
Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników to 10 zł miesięcznie. Wymaga
modułu Płace i Kadry Plus.
4

Cena obowiązuje przy posiadaniu modułu Analizy BI. Bez modułu Analizy BI cena wynosi 139 zł netto za
użytkownika.
5

Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko 30 zł netto miesięcznie.
Wymaga minimum jednego modułu Handel Plus na całą instalację.
7
Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
8
Wymaga minimum jednego modułu Księga Handlowa Plus.
6

Comarch ERP Optima w modelu usługowym
Pakiety dla firm

Miesięczna opłata
abonamentowa

START Mała Firma
(Kasa/Bank Plus, Faktury, Księga Podatkowa)

42

START Firma
(Kasa/Bank Plus, Handel Plus, CRM Plus)

101

Uwaga: Pakiet może być zamówiony przez firmę tylko jeden raz, jako pierwsze zamówienie usługi
Comarch ERP Optima w modelu usługowym.
Comarch Mobile - nazwa modułu

Typ Modułu

Miesięczna opłata

Comarch Mobile Zarządzanie1

na użytkownika

79

Comarch Mobile Sprzedaż2

na urządzenie

76

Comarch Mobile Monitorowanie2,3, 4

na urządzenie

43

1

wymaga co najmniej jednego modułu Comarch Mobile Monitorowanie
wymaga co najmniej jednego modułu Kasa/Bank Plus oraz Handel Plus
3
zawiera aplikację mobilną oraz dostęp przez przeglądarkę internetową
4
wymagane posiadanie modułu Comarch Mobile Sprzedaż dla każdego modułu Comarch Mobile
Monitorowanie
Usługi dodatkowe
Cena netto
2

Pierwsza interwencja bazodanowa w miesiącu*

GRATIS**

Każda kolejna interwencja bazodanowa w
miesiącu*

100 PLN / godzina (wycena indywidualna
na podstawie analizy zgłoszenia)

Interwencje bazodanowe są konieczne, jeżeli nastąpi błędne zapisanie przez Klienta operacji w bazie.
W takim przypadku mogą Państwo skorzystać z odpłatnej pomocy (cennik powyżej). Aby uniknąć
błędów, proponujemy Państwu szkolenia z obsługi programu Comarch ERP Optima w modelu
usługowym, a także polecamy szczegółową pomoc znajdującą się w każdym programie.
* Jedna interwencja to interwencja w obrębie jednej bazy danych.
** Bezpłatne interwencje dotyczą Klientów, obsługiwanych bezpośrednio przez Comarch. W
przypadku złożonych błędów, których naprawa wymaga dużego nakładu pracy, możliwa jest
dodatkowa wycena zlecenia.
Wszystkie podane ceny są cenami netto (w PLN), nie zawierają 23% podatku VAT.
Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz biuletynem
technicznym.

