Cenník licencií platný od 01.01.2021
Ekonomický a obchodný systém Tangram EOS
Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20 %

Tangram ekonomický a obchodný systém

1./Single

+1 licencia

Obchod

Moduly Faktúry vydané, Sklad, Predaj, Inventúra, Výrobné čísla

793 €

Eko

Moduly Faktúry vydané, Faktúry prijaté, Financie, DPH, Saldokonto, Účtovníctvo, Majetok

989 €

561 €
693 €

Komplet

Eko + Obchod

1 600 €

1 100 €

Ročná podpora

Možné zakúpiť najneskôr do 12 mesiacov od kúpy systému. V cene podpory je hotline a minimálne 2 updaty ročne.

20 % z cenníkovej ceny

Aktualizácia

Pri zakúpenej ročnej podpore sú nové licencie programov v cene podpory. Pri nezakúpenej ročnej podpore :

33% z cenníkovej ceny

Upozornenie: Ceny licencií programových modulov neobsahujú cenu za licencie na SQL server/databázu.

Nadstavbové moduly

1./Single

+1 licencia

PC pokladnica

Náhrada registračnej pokladnice. Každá PC pokladnica musí mať pripojenú fiškálnu tlačiareň.
Vlastná SQL databáza, on-line / off-line komunikácia so vzdialeným serverom

322 €

239 €

Objednávkový systém

Evidencia prijatých aj vydaných objednávok, generovanie vydaných objednávok, príjem a výdaj
tovaru podľa objednávok, sledovanie plnenia objednávok.

159 €

139 €

Výrobné kalkulácie

Evidencia a tvorba výrobných noriem, výrobných príkazov, odvádzanie výroby, rozpad výrobkov na
suroviny, odpis surovín zo skladu.

266 €

249 €

Evidencia pošty

Evidencia prijatej a odoslanej pošty, sledovanie dátumov vybavenia, tlač podacieho listu,
zjednodušená poštová kniha.

65 €

50 €

Export / import EDI

Export / import vydaných faktúr a dodacích listov vo formáte EDI. Import objednávok. Formát XML
D01B ver. COOP. Ročná podpora na tento modul je 30% z cenníkovej ceny !

870 €

99 €

Sledovanie šarží

Rozšírenie funkcionality modulu Obchod o sledovanie šarží (príjem, výdaj, predaj, výroba). POZOR!
Počet licencií musí byť rovnaký ako je počet licencií modulu Obchod.

186 €

138 €

Špedícia Geis/DPD

Evidencia špedície k objednávkam a dodacím listom a generovanie CSV súboru pre spracovanie vo
webovom klientovi spoločnosti Geis Logistics a DPD

870 €

99 €

Tangram Dokumenty

Správa externých dokumentov k zápisom v databáze Tangram EOS

199 €

49 €

Tangram API

Serverová aplikácia (REST API) pre pripojenie externých programov a zariadení k databáze
programu Tangram EOS

200 €

Aplikácie do prenosných dátových terminálov
Tangram Collector

Aplikácia pre prácu v sklade: príjem, výdaj a inventúry. Pripojenie terminálov cez WiFi, komunikácia
s databázou cez SQL Gate alebo Tangram services.

Tangram Lite + Oracle XE
Obchod
Eko
Komplet
Ročná podpora

Táto verzia je určená pre jednoduché inštalácie s malým počtom používateľov. Obmedzenia :
- najviac 5 súčasne pracujúcich používateľov
- je možné prevádzkovať len jednu databázu
- bez možnosti pripojiť nadstavbové moduly

1./Single

170 €

1./Single

+1 Terminál

99 €

+1 licencia

627 €

262 €

787 €

395 €

1 258 €

Možné zakúpiť najneskôr do 12 mesiacov od kúpy systému. V cene podpory sú minimálne 2 updaty ročne.

www.tangram.sk, e-mail: tangram@tangram.sk, Telefón: 051 7733 487, 0948 040 431

827 €
20 % z cenníkovej ceny

