Cenník licencií platný od 01.01.2018
Stravovací systém
Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20 %

Správa účtov a objednávky

1. / Single

+1 licencia

1 680 €

99 €

590 €

99 €

2€

-

1 999 €

99 €

490 €

-

FOOD

Stravovací systém – základný modul, online overovanie stavu účtov, správa
kreditných a debetných účtov, evidencia stravníkov, evidencia ID kariet, evidencia
transakcií

FOMS

Objednávkový modul stravovania cez objednávkové terminály alebo web

FOMS 1ID

Objednávkový modul - licencia pre 1 ID kartu

FOMS UNL

Objednávkový modul stravovania, bez obmedzenia počtu ID kariet

FOMS WEB

Objednávková intranetová aplikácia, objednávanie cez web

Ročná podpora

Možné zakúpiť najneskôr do 12 mesiacov od kúpy systému.

20 % z cenníkovej ceny

Upgrade

Pri zakúpenej ročnej podpore je upgrade v cene. Pri nezakúpenej ročnej podpore :

33% z cenníkovej ceny

Sklad, receptúry, pokladnice

1. / Single

+1 licencia

Sklad

Kompletná skladová evidencia, Faktúry vydané, Inventúry

793 €

561 €

Receptúry

Tvorba a správa receptúr, rozpad výrobkov na suroviny, odpis surovín zo skladu.

266 €

249 €

PC pokladnica

Registračná pokladnica pre hotovostný aj bezhotovostný predaj

322 €

239 €

Eko

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

989 €

693 €

Ročná podpora

Možné zakúpiť najneskôr do 12 mesiacov od kúpy systému.

20 % z cenníkovej ceny

Upgrade

Pri zakúpenej ročnej podpore je upgrade v cene. Pri nezakúpenej ročnej podpore :

33% z cenníkovej ceny

Terminály
129 €

Objterm_sw

Aplikácia pre objednávkový terminál, pre operačný systém MS Windows

Vydterm_sw

Aplikácia pre výdajový terminál, pre operačný systém MS Windows

Food API

API rozhranie pre komunikáciu so stravovacími terminálmi

Objterm

Objednávkový terminál hw+sw, čítačka ID kariet ISO/EM, 15“ dotykový LCD

1 199 €

Vydterm

Výdajový terminál hw+sw, čítačka ID kariet ISO/EM, 15“ LCD

1 170 €

99 €
200 €
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