CENNIK OPROGRAMOWANIA PRODUKCJI ITOPEN
12 lat na Polskim rynku.

CENY BRUTTO
Wszystkie funkcje w cenie. 15 dni Asysty technicznej GRATIS.
PUNKT SKUPU

1)

SKŁAD OPAŁU

2)

UNI FAKTURA

3)

CZAS PRACY

4)

Licencja kwartalna

200,00

220,00

-

-

Licencja roczna

400,00

440,00

220,00

320,00

Licencja wieczysta

860,00

960,00

480,00

680,00

1)

20% rabatu na całe zamówienie przy jednoczesnym zakupie min. 2 licencji.
W cenie: magazyn, FPO, KPO, KEO, faktury, dokumenty magazynowe i kasowe, sprawozdanie roczne, deklaracje
PCC-3, VAT-27 i VAT-7, pliki JPK, formularze zgód RODO i inne. Więcej na www.itopen.pl/program-do-skupu-zlomu

2)

20% rabatu na całe zamówienie przy jednoczesnym zakupie min. 2 licencji.
W cenie: magazyn, dokumenty dostawy, faktury, dokumenty magazynowe i kasowe, świadectwa jakości paliw
stałych, zestawienia do urzędu celno-skarbowego, paragony fiskalne, deklaracje AKC-WW i VAT-7, pliki JPK,
formularze zgód RODO i inne. Więcej na www.itopen.pl/program-do-sprzedazy-wegla

3)

W cenie: magazyn, faktury, dokumenty magazynowe i kasowe, paragony fiskalne, VAT-7, pliki JPK, formularze
RODO i inne. Więcej na www.itopen.pl/program-do-faktur

4)

6 kont pracowników w cenie. Opcjonalnie: czytnik kart zbliżeniowych 220,00 zł, karty lub breloki 4,00 zł.
Dodatkowe konta: 22,00 zł przy licencji rocznej, 48,00 zł przy licencji wieczystej.
W cenie: nadgodziny, delegacje, przerwy, zadania, urlopy, wnioski urlopowe, raporty i inne. Więcej na
www.itopen.pl/program-do-czasu-pracy

ASYSTA TECHNICZNA
Pomoc techniczna poprzez zdalny pulpit, e-mail i telefon, usprawnienia i aktualizacje zmian prawnych, archiwizacja w
chmurze, pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS.
PUNKT SKUPU
Asysta kwartalna

5)

Asysta roczna

5)
6)

SKŁAD OPAŁU

UNI FAKTURA

CZAS PRACY

6)

120,00

120,00

-

-

270,00

270,00

120,00

190,00

Zakup możliwy wyłącznie wraz z licencją kwartalną.
Jedna cena bez wzgl. na liczbę kont pracowników. Prosimy o wyznaczenie jednej osoby do kontaktu z nami.

KONTAKT Z NAMI
Zachęcamy do kontaktu z nami. Zadzwoń do nas lub napisz - odpowiadamy na każdy e-mail.
Zamówienia można składać w naszym sklepie internetowym na stronie www.itopen.pl/sklep/
E-mail: bok@itopen.pl (na wiadomości odpowiadamy 7 dni w tygodniu).
Tel.

508 240 799

pn. - pt. w godz. 9 - 15

ITOpen Producent oprogramowania, ul. Królewska 14/7, 41-800 Zabrze

Cennik obowiązuje od 06.07.2018.

