http://www.vetsoftware.eu
sk@vetsoftware.eu

Cenník produktov a služieb VetSoftware V2
Platnosť cenníku: od 1.12.2010

Licencie programu
Základná verzia - ŠTART (NOVINKA)

Základná verzia START obsahuje
kompletnú medicínsku časť vrátane
kartotéky a základné ekonomické
funkcie. Je ideálny pre začínajúcich
kliniky
alebo
samostatné
lekára
prípadne pre zákazníkov, ktorí začínajú s
používaním softvéru v bežnej praxi.

Rozšírená verzia - Lekárske licencie

Umožňujú
plnohodnotnú
prácu
v programe, vlastník lekárskej licencie je
oprávnený vystavovať doklady svojim
menom. V programe je nutná minimálne
jedna licencia lekára, maximálny počet
nie je obmedzený.

Základná licencia ŠTART
cena licencie

Cena
150 €

Rozšírená licencia - lekárská
první licencia / uživatel
každá další licencia / uživatel

Cena
425 €
295 €

Rozšírená licencia - užívateľská
první licencia / uživatel
každá další licencia / uživatel

Cena
175 €
125 €

Rozšírená verzia - Užívateľské licencie
Sú podriadené lekárskym licenciám,
vlastník užívateľskej licencie sa po
prihlásení
do
programu
priradí
k vybranej lekárskej licencii a jej údajmi
vystavuje doklady v programu. Tieto
licencie nemajú žiadne iné funkčné
obmedzenia.

Rozširujúce funkcie programu
Užívateľské práva
Funkcia umožňuje nastaviť každému
užívateľovi prístup do jednotlivých
volieb alebo kariet vlastného programu.
Je možné tak obmedziť prístup napríklad
do ekonomickej alebo štatistickej časti.

Popis
Cena je stanovená ako percentuálna čiastka
z celkovej cenníkovej ceny zakúpeného
programu (všetky licencie)

Poplatok
20%

Popis

Poplatok
15%

Technická podpora produktu
Ročný poplatok za technickú podporu a
softvérové updaty je počítaný ako
percento z celkovej ceny zakúpených
licencií.

Technická podpora a softvérové updaty
(ročný poplatok) *

Aktuálne zľavy produktu
Členská zľava SAVLMZ
Platí pre všetkých riadnych členov
SAVLMZ

Ďalšie služby

Popis
Zľava na všetky produkty a služby

Zľava
10%

Popis
Práca 1hod / 1 technik
Cestovné 1 km (prípadne dohoda)

Poplatok
25 €
0,7 €

Všetky uvedené ceny sú bez DPH 21% - zákazníkom – platcom DPH nie je v rámci EU hodnota DPH započítavaná.
* Technická podpora je platná pro daný rok v jakém byla služba zakoupena, pakliže zákazník neměl službu v předchozích letech zakoupenu, doplácí se
poplatky za softwarové updaty vydané v těchto letech od roku 2011. Pakliže má zákazník službu zakoupenu, cena služby, pokud nedošlo ke změně
počtu licencí, je navyšována o index 5% ročně z ceny služby za předchozí rok.

