Відділ продажів, Центр сертифікованого навчання, АЦС
м. Харків, вул. Дарвіна, 17-А Тел./факс: (057) 756 70 79, (050) 300 406 24 90
Центр супроводу, Лінія консультацій, Сервісний центр, Впровадження
м. Харків, вул.Ромена Роллана, 12А, офис 117 Тел./факс: (057) 728 14 68, (050) 303 09 21
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Ціни в грн. без ПДВ

ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ ІТС
Онлайн сервіси "FREDO"*

Гривень без ПДВ

Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для юридичної особи

Період
12 міс.

Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для ФОП на ССО

12 міс.

1 200

Онлайн сервіси "FREDO" додаткові підключення
Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для юридичної особи, дод. підключення

1 міс.

Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для ФОП на ССО, дод.підключення

1 міс.

Онлайн-сервіс "FREDO Звіт" для юридичної особи, дод.підключення

1 міс.

Онлайн-сервіс "FREDO Звіт" для ФОП на ССО, дод.підключення

1 міс.

250
100
200
30

Онлайн-сервіс "FREDO ДокМен", дод.підключення

1 міс.

83

Онлайн-сервіс "FREDO" для переходу на мережеву версію. Разово для 1 юр/фіз особи

3 000

360

* FREDO Звіт :
- інтегрований з програмами для автоматизації бізнесу сервіс здачі електронної звітності до Державних органів,
адміністрування ПДВ, реєстрації податкових документів (ПН/РК) в ЄРПН та обміну ними між контрагентами.
FREDO ДокМен :
- сервіс для обміну первинними обмін електронними документами (рахунками, актами виконаних робіт, товарними
накладними та іншими юридично значимими документами) з контрагентами безпосередньо з програм для
автоматизації бізнесу без створення зовнішніх проміжних файлів.
Пакет онлайн-сервісів "FREDO" одночасно надає доступ до:
- онлайн-сервісу "FREDO Звіт";
- онлайн-сервісу "FREDO ДокМен"
та коштує дешевше, ніж вартість підключення до кожного із зазначених сервісів окремо.
ПАКТУМ.КОНТРАГЕНТ - для автоматичного заповнення картки контрагента**
12 міс.
Пактум.Контрагент Бізнес-2200 карток

3 000

Пактум.Контрагент Бізнес-1200 карток

6 міс.

2 000

Пактум.Контрагент Бізнес-300 карток

3 міс.

600

Сервіс діє до настання однієї з подій – закінчення терміну дії або до моменту списання з балансу усіх карток
**Дозволяє заповнити (актуалізувати) інформацію про контрагента на підставі даних відкритих державних реєстрів.
Функціональні можливості сервісу Пактум.Контрагент
• перевірка за кодом ЄДРПОУ (ДРФО) наявності контрагента у відкритих державних реєстрах;
• автоматизоване заповнення картки контрагента відповідно до введеного кодом ЄДРПОУ (ДРФО) даними, що містяться у
єдиних державних реєстрах: назва, юридична адреса, телефон, керівник, дані про систему оподаткування;
• заповнення картки контрагента доступно як з форми створення картки контрагента у довіднику, так і з форми створення
первинного документа – рахунку, накладної, акту виконаних робіт.

FlyDoc - онлайн-сервіс для первинного електронного документообігу***
Сервіс, що вимагає інтеграції в систему автоматизації обліку
FlyDoc для юридичної особи

1 рік

5 000

FlyDoc для Фізичної особи

2 500

***Дозволяє обмінюватися електронними документами з користувачами програм FlyDoc, FREDO ДокМен, M.E.Doc, СОТА, через
сервер обміну електронними документами ПТАХ. Основні можливості сервісу FlyDoc:
• Створення, підписання, відправка, отримання, узгодження і відхилення електронних документів.
• Створення електронних документів на підставі документів системи для автоматизації бізнесу.
• Створення документів в системі для автоматизації бізнесу на підставі вхідних електронних документів.
• Зв'язок і контроль відповідності облікових документів систем автоматизації і електронних документів.
• Групове підписання і відправка електронних документів.
• Створення, підписання і відправка електронних документів за розкладом.
• Перевірка сертифікатів і установка відмітки часу при підписанні електронних документів.
• Автоматичне отримання електронних документів.
• Відображення факсиміле на електронних документах.
•
Відправляйте 50 документів в місяц безкоштовно без придбання ліцензії

Сервіс «RDI Service». Оновлення періодичної нормативно-довідкової інформації в типових прикладних
рішеннях****
12 міс.

RDI Service

720

****Дозволяє ліцензійним користувачам програмних продуктів "BAS" і "1С:Підприємство" оновлювати нормативно-довідкову
інформацію в своїх інформаційних системах. Користувачам які мають діючий ІТС супровід від рівня проф, сервіс надається
безкоштовно.

ПАКЕТ онлайн-сервісів «Бухгалтерський»*****
12 міс.

ПАКЕТ онлайн-сервісів «Бухгалтерський»

5 900

*****Дозволяє ліцензійним користувачам програмних продуктів "BAS" і "1С:Підприємство" полегшити повсякденну рутинну
роботу та отримати єдиний пакет онлайн-сервісів з вартістю нижче, ніж покупка доступу до кожного онлайн-сервісу окремо.
Склад сервісів у тарифному пакеті "Бухгалтерський":
• доступ до онлайн-сервісу "Пактум.Контрагент" пакет "Бізнес 2200";
• доступ до онлайн-сервісу "FREDO Звіт" для юридичних осіб;
• доступ до онлайн-сервісу "FREDO ДокМен";
• доступ до онлайн-сервісу "Консультації аудитора" (12 консультацій);
• сервіс "Лекторій" (очне відвідування, онлайн доступ, перегляд відеозаписів).

Пакет онлайн-сервісів "Тех.підтримка"******
Пакет онлайн-сервісів "Тех.підтримка"

12 міс.

3 000

******Дозволяє усім ліцензійним користувачам програмних продуктів для автоматизації бізнесу, базових версій та
користувачам які мають супровід "ІТС ТЕХНО" поширити сервіси підтримки.
Пакет онлайн-сервісів "Тех.підтримка" включає:
• повний доступ до онлайн-бази сервісу "ІС ІТС";
• доступ до онлайн-сервісу "Лінія консультацій";
• доступ до онлайн-сервісу "RDI Service";
• сервіс "Лекторій" (очне відвідування, онлайн доступ, перегляд відеозаписів).

e-mail: service@orbis.com.ua, hotline@orbis.com.ua,

http:www.orbis.com.ua

