
Jednoduché účtovníctvo Mini Normal 

licencia 1 PC 40,- 70,-

sieťová verzia 2+ (sieť 2 a viac PC) x 100,-

možnosti:                platný od 01.01.2023

neobmedzený počet účtovaných firiem x áno

neobmedzený počet dokladov áno áno

obsah:       Cena jednotlivých modulov je dvoj-

jednoduché účtovníctvo (peňažný denník,...) áno áno       násobok ceny za Update-licencie.

evidencia odberateľských a dodávateľských faktúr áno áno       Pri dodávke softvéru bude koncová

financie (bankové účty,pokladňa,pohľadávky,záväzky,...) áno áno       cena pozostávať z uvedenej ceny

daň z pridanej hodnoty x áno       plus poplatku za ročný Update. 

majetok áno áno

sklad x áno

mzdy x x

Podvojné účtovníctvo Mini Normal Maxi

licencia 1 PC 100,- 120,- 140,-

sieťová verzia 2+ (sieť 2-5 PC) x 140,- 170,-

sieťová verzia 5+ (sieť viac ako 5 PC) x 160,- 200,-

možnosti:

neobmedzený počet účtovaných firiem x x áno

neobmedzený počet dokladov áno áno áno

obsah:

podvojné účtovníctvo (účt.denníky,súvaha,výsledovka,...) áno áno áno

evidencia odberateľských a dodávateľských faktúr áno áno áno

financie (bankové účty,pokladňa,pohľadávky,záväzky,...) áno áno áno

daň z pridanej hodnoty áno áno áno

majetok áno áno áno

sklad x x áno

mzdy x x x

Mzdy Mini Normal Maxi

licencia 1 PC 60,- 80,- 100,-

sieťová verzia 2+ (sieť 2 a viac PC) x 100,- 140,-

obmedzenie maximálneho počtu aktívnych zamestnancov 2 10 x

neobmedzený počet účtovaných firiem áno áno áno

Fakturácia a Sklad Normal

licencia 1 PC 30,-

sieťová verzia 2+ (sieť 2 a viac PC) 40,-

možnosti:

neobmedzený počet faktúr a skladových položiek áno

export faktúr do účtovníctva áno

MOP (maloobchodná predajňa) Normal

nutnosť licencie "Fakturácia a Sklad"

licencia 1 PC (každé PC s eKasou) 40,-

komunikačný modul SEA 60,-

nutnosť ORP (eKasa) od firmy BOWA s.r.o.

Reštauračné a Zákazkové systémy Normal

nutnosť licencie "Fakturácia a Sklad" a "MOP"

Reštaurácia a Zákazkové systémy od 30,-

( + cena prác za úpravy)

      Systém Ekonomických Agiend

                       Sea_Win

       Všetky uvedené ceny sú bez Dph

                        Cenník 


