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Ціни в грн. без ПДВ

Розділ 1. "1С:Підприємство 8" для України
1.1. Управління торгівлею для України
УТ - для управління продажами, поставками,
складськими запасами, взаємовідносинами з
контрагентами, моніторингу і аналізу ефективності
торгової діяльності.

Версія для 1 користувача

Мережева версія

Версія для SQL

Електронна поставка

Базова поставка + клієнтська
ліцензія на 5 користувачів.

Базова поставка + ліцензія на сервер +
клієнтська ліцензія на 10 р.м.

8400

20010

55290

Базовий пакет 8 (Доставка + Установка на 1 р.м.) +
пільговий період супроводу 3 мес ,або за схемою 8+4

1.2. Бухгалтерія для України
Бухгалтерія підприємства - для ведення
бухгалтерського і податкового обліку
госпрозрахункових підприємств.

Версія для 1 користувача

Комплект на 5 користувачів

Базовий пакет: Доставка +Установка на 1р.м. +
пільговий період супроводу 3 міс , або за схемою 8+4

6690

12900

Бухгалтерія 8 для України. Базова версія: має ряд
обмежень в порівнянні з версією ПРОФ

2240

Версія для SQL Базова поставка + ліцензія
на сервер + клієнтська ліц. на 10 р.м.

53580

1.3. Зарплата і Управління персоналом (ЗУП)
ЗУП - для планування потреб в персоналі;
кадровий облік; ведення регламентованого
документообігу, нарахування зарплатні.
Базовий пакет: Доставка +Установка на 1р.м. +
пільговий період супроводу 3 міс , або за схемою 8+4

Базова версія

Проф версія

на 1 користувача з
"прив'язкою" програми до
комп'ютера

на 1 користувача. Основна
поставка: дистрибутив +
документація

Основна поставка + доп.ліцензія на 5
користувачів

2240

8400

20010

Мережева версія

1.4. Управління торговим підприємством для України (УТП)
Версія для 1 користувача

УТП - керування продажами, поставками,
запасами; взаємовідносинами з контрагентами,
бух/податковий облік, кадровий облік, розрахунок
ЗП, регламентована звітність
Базовий пакет: Доставка +Установка на 1р.м. +
пільговий період супроводу 3 міс , або за схемою 8+4

Версія для SQL

Мережева версія

Основна поставка:
дистрибутив +
документація

Основна поставка +
доп.ліцензія на 5 користувачів

Основна поставка + ліцензія на
сервер 1С:Підприємство 8 +
доп.ліцензія на 10 р.м.

15053

26663

61943

1.5. Управління невеликою фірмою (УНФ)
УНФ - для обліку виконання робіт, надання послуг,
виробництва продукції, маркетингу та продажу,
постачання і закупівлі, запаси і склад, грошові
кошти, необоротні активи, фінанси, кадри та
розрахунки з персоналом

Версія для 1 користувача

Версія для SQL

Мережева версія

Основна поставка:
дистрибутив +
документація

Основна поставка +
доп.ліцензія на 5 користувачів

Основна поставка + ліцензія на
сервер 1С:Підприємство 8 +
доп.ліцензія на 10 р.м.

Базовий пакет: Доставка +Установка на 1р.м. +
пільговий період супроводу 3 міс , або за схемою 8+4

8400

16710

55290

Управління невеликою фірмою. Базова версія: має ряд
обмежень в порівнянні з версією ПРОФ

2240

Роздріб - для автоматизації бізнес-процесів
роздрібних торгових точок (магазинів), як
самостійних, так і тіх, що входять у розподілену
роздрібну мережу.

Версія для 1 користувача

Основна поставка +
доп.ліцензія на 5 користувачів

Базовий пакет: Доставка +Установка на 1р.м. +
пільговий період супроводу 3 міс., або за схемою 8+4

Основна поставка:
дистрибутив +
документація

Основна поставка + ліцензія на
сервер 1С:Підприємство 8 +
доп.ліцензія на 10 р.м.

6690

18300

53580

1.6. Роздріб
Версія для SQL

Мережева версія

1.7. Управління виробничім підприємством (УПП)
УПП - для автоматизації обліку великих
виробничих підприємств. Дозволяє вести всі
аспекти обліку і налаштувати механізми
планування та бюджетування.

Версія для 1 користувача

Базовий пакет: Доставка +Установка на 1р.м. +
пільговий період супроводу 3 міс , або за схемою 8+4

Версія для SQL

Мережева версія

Основна поставка:
дистрибутив +
документація

Основна поставка +
доп.ліцензія на 5 користувачів

Комплект на 10 користувачів

99000

110610

141300

УВАГА! Доставка і установка здійснюється в межах м Харкова БЕЗКОШТОВНО!

1.8. Додаткові ліцензії 1С:Підпріємство 8
Клієнтський доступ до 1С:Підприємство 8 на 1 р.м.

установк а на 1 р.м

Клієнтський доступ до 1С:Підприємство 8 на 5 р.м.

установк а на 5 р.м

Клієнтський доступ до 1С:Підприємство 8 на 10 р.м.

установка на 10 р.м

Клієнтський доступ до 1С:Підприємство 8 на 20 р.м.

установка на 20 р.м

Клієнтський доступ до 1С:Підприємство 8 на 50 р.м.

установка на 50 р.м

Клієнтський доступ до 1С:Підприємство 8 на 100 р.м.

установка на 100 р.м.

3300
11610
22290
42360
100500
183600
1

Клієнтський доступ до 1С:Підприємство 8 на 300 р.м.

установка на 300 р.м.

Клієнтський доступ до 1С:Підприємство 8 на 500 р.м.

установка на 500 р.м.

546000
906000

УПП: Ліцензія для ноутбука користувачам основних поставок УПП

972
18000
2400
24600
42600
9000

УПП: Ліцензія для віддаленого офіса користувачам основних поставок УПП
УПП: Ліцензія для ноутбука користувачам основних поставок УПП

Ліцензія на сервер 1С:Підприємство 8, версія д/SQL (x86-32)
Ліцензія на сервер 1С:Підприємство 8, версія д/SQL (x86-64)
Сервер 1С:Підприємство 8 МІНІ на 5 підключень

1.9. Додаткові компоненти CONTO
Програма "Обмін даними між системами 1С:Підприємство 8 і "Клієнт-Банк" (для 2-х банків)

1560

Розділ 2. Регулярний супровід 1С:Підприємство (ціни з ПДВ)
2.1. Базові пакети супроводу
*Продовження супроводу за програмою лояльності в окремому прайс-листі

1 міс.

3 міс.

6 міс.

12 міс.

ІТС рівня ПРОФ:Еліт АРХІВ
ІТС рівня ПРОФ:Еліт
ІТС рівня ПРОФ:Бізнес
ІТС рівня ПРОФ
ІТС рівня ТЕХНО

1768
3270
5970
1518
2808
4968
1350
2592
4320
1200
1980
3450
2400
2.2. Інформаційно-технологічний супровід за схемою 8+4
ІТС рівня ПРОФ:Еліт (8+4 тільки для нових користувачів 1С:Підприємство 8)
ІТС рівня ПРОФ:Бізнес (8+4 тільки для нових користувачів 1С:Підприємство 8)
2.3. Інформаційно-технологічний супровід БАЗОВИХ версій
Супровид базових версій 1С:Підприємство 8
1480
Супровід базових версій + віддалене консультування
2310

11268
9360
7488
6450
4500
6120
3810
2516
3960

Розділ 3. Роботи і послуги по супроводу та впровадженню
3.1. Послуги по адаптації програм 1С:Підприємство
Абонентське
обслуговування

Виїзні консультації та налаштування програми з урахуванням специфіки діяльності
підприємства Замовника. Не менш 10-ти годин в рамках договору Комплексного
обслуговування.

10 годин

4400

Сервіс-виїзд

Консультації фахівця з ведення обліку, внесення змін під специфіку діяльності
підприємства. Не менш 2х годин.

2 години

1000

Сервісконсультація

Консультації фахівця з ведення обліку через віддалене підключення Коннект.

1 година

500

3.2. Консультаційні послуги по 1С:Підприємство

3.3. Послуги з впровадження 1С:Підприємство
Впровадження

Розробка складних комплексних рішень "Під ключ". Це комплекс робіт, що включають:
передпроектне обстеження, вивчення, аналіз та оптимізацію бізнес-процесів, адаптацію
та доопрацювання конфігурації, розробку, тестування, дослідну та промислову
експлуатацію системи.

Вартість послуг визначається на
договірних умовах.

Розділ 4. Послуги з навчання 1С:Підприємство
4.1. Сертифіковані курси в групі 4-8 слухачів (підручник і свідоцтво єдиного зразка)
Практичне застосування "Бухгалтерія 8"
Перші кроки в "Бухгалтерія 8" (індивідуально)
Практичне застосування "Управління торгівлею 8."
Бухгалтерський і податковий облік в "Управління торговим підприємством 8"
Оперативний і управлінський облік в "Управління торговим підприємством 8"
Оперативне управління в малому бізнесі в "Управління невеликою фірмою 8"

ак.годин

Грн. без ПДВ

40
10
40
40
40
40

2400
2400
2400
2400
2400
2400

4.2. Авторські курси (конспект і свідоцтво Орбіс-Т)

В групі не менш 3-х слухачів

30
2 ак.г.

2400
700

"Бухгалтерія 8" для України. Видання 4

по ред 2.0

"Бухгалтерія 8" для України. Видання 3

по ред 1.2

Тестування Професіонал

2 спроби

240
180
180

Практичне застосування "Зарплата і управління персоналом 8"
Індивідуальні консультації не менш 2-х академічних годин

4.3. Навчальні версії і атестація "Професіонал"

e-mail: orbis@orbis.com.ua, sales@orbis.com.ua, http: www.orbis.com.ua
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