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ТАРИФНІ ПЛАНИ ІТС
ІТС ДЛЯ ТИПОВИХ ПРОГРАМ
ІТС:Эліт
ІТС:Бізнес
ІТС:Проф

1 міс.

3 міс.

6 міс.

2100
1800
1500

4500
4050
3000

7920
6720
5400

Супровід для віддаленого офісу, 1 програмний продукт. Кількість дозволів від 1 до 5
Супровід для віддаленого офісу, 1 програмний продукт. Кількість дозволів від 6 до 10
Супровід для віддаленого офісу, 1 програмний продукт. Кількість дозволів від 11 до 20
Супровід для віддаленого офісу, 1 програмний продукт. Кількість дозволів від 21 до 50
Супровід для віддаленого офісу, 1 програмний продукт. Кількість дозволів від 51 до 100
Супровід для віддаленого офісу, 1 програмний продукт. Кількість дозволів більше 100
СУПРОВІД БАЗОВИХ ВЕРСІЙ
Супровід БАЗОВИХ версій BAS, 1С:Підприємство
Супровід БАЗОВИХ версій + віддалене консультування
ІТС ГАЛУЗЕВИЙ*
ІТС:Эліт Галузевий, перша категорія
ІТС:Бізнес Галузевий, перша категорія
ІТС:Проф Галузевий, перша категорія

12 міс. звичайний /
лояльний

14400 / 12600
11880 / 10200
9900 / 8700
1 400
1 280
1 160
1 040
920
800

-

-

2 200
3 200

3 500
5 400

1 міс.

3 міс.

6 міс.

12 м. звичайний /
лояльний

2640
2340
2040

5670
5220
4170

10080
8880
7560

18450 / 16650
15930 / 14250
13950 / 12750

*Це сервіс, який надається розробниками галузевих рішень спільно з обслуговуючою компанією
ІТС РЕТРО на 12 місяців
Перша категорія для Управління торговим підприємством
Друга категорія для Управління виробничім підприємством
Третя категорія
Четверта категорія

Еліт
19980
-

Бізнес
17520
-

Проф
13950
18000
26100
34200

IТС Ретро включає всі сервіси ІТС ПРОФ:
- доступ до онлайн-сервісу "Оновлення програм" для програм, які підтримуються за ІТС Ретро;
- повний доступ до онлайн-бази сервісу "Інформаційна система ІТС";
- доступ до онлайн-сервісу "Лінія консультацій";
- доступ до онлайн-сервісу "RDI Service";
- 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).
ІТС РЕТРО для віддаленого офісу (ДВО)

Кількість

від 1 до 5
Для випадків використання на підприємстві декількох однойменних
від 6 до 10
продуктів попереднього покоління УТП або УВП вводиться
від 11 до 20
спеціальний ІТС Ретро для віддаленого офісу (ІТС Ретро ДВО). На
відміну від ІТС Ретро для ІТС Ретро ДВО відсутній поділ на категорії, від 21 до 50
а його вартість залежить від кількості однойменних продуктів, для
від 51 до 100
яких оформляється ІТС Ретро ДВО.
більше 100

Приклад:

Ціна
2 700
2 400
2 100
1 800
1 500
1 200

Якщо організація придбала вісім УТП для ведення обліку в різних підрозділах, то для отримання
ліцензійної технічної підтримки їй необхідно:
• для одного з продуктів УТП зареєструвати ІТС Ретро 1-ї категорії;
• для інших семи УТП зареєструвати ІТС Ретро ДВО за ціною "від 6 до 10".
Таким чином оформлення договорів ІТС Ретро ДВО дозволяє отримувати ліцензійну технічну
підтримку з суттєвою економією.
ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ

Онлайн сервіси "FREDO"
Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для юридичної особи

12 міс.

Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для ФОП на ССО

12 міс.

Онлайн сервіси "FREDO" додаткові підключення

12 місяців
3 000
1 200

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

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
Пактум.Контрагент Бізнес-1200 карток

6 міс.

Пактум.Контрагент Бізнес-300 карток

3 міс.

3 000
2 000
600

Сервіс діє до настання однієї з подій – закінчення терміну дії або до моменту списання з балансу усіх карток
ПАКТУМ.КОНТРАГЕНТ 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

12 місяців

FlyDoc для юридичної особи

5 000
2 500

FlyDoc для Фізичної особи

FlyDoc 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 ріішеннях
12 міс.
RDI Service
720
RDI Service 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.

Сервіс "ОПЕНДАТАБОТ.РИЗИКИ" для перевірки на ризики компаній, ФОП і фізичних осіб у відкритих
державних реєстрах
Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-150

3 міс.

Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-150

12 міс.

Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-300

12 міс.

Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-500

12 міс.

1 200
3 980
7 980
13 980

"Опендатабот.Ризики" Функціональні можливості сервісу
• компанії перевіряються на наявність таких ризиків: банкрутства, податкового боргу, відкритих виконавчих
проваджень, втрати статусу платника ПДВ, судових і кримінальних справ;
• ФОП перевіряються на ризики: статус реєстрації, наявність податкового боргу, відкриті виконавчі провадження, група
єдиного податку, статус платника ПДВ;
• у фізичних осіб перевіряють наявність бізнесу у власності або в управлінні, наявність ФОП, судові та кримінальні
справи, в яких особа є позивачем або відповідачем, наявність державних посад.

ПАКЕТ онлайн-сервісів «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ»
ПАКЕТ онлайн-сервісів «Бухгалтерський»

12 міс.

5 900

ПАКЕТ «Бухгалтерський» 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).

Онлайн-сервіс "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції
12 міс.
Пакет "Практична технологія корпоративного супроводу"
4 800
12 міс.

Пакет "Методологія корпоративного впровадження та супроводу"

10 800

Сервис "CASHALOT". Поставка примірника і пакетів оновлень на рік
Поставка фізичній особі-підприємцю на рік

Кількість КАС
від 1 до 2
1 220

Поставка фізичній особі-підприємцю на рік

від 3 до 9

905

Поставка фізичній особі-підприємцю на рік

від 10

680

Поставка юридичній особі на рік

від 1 до 2

2 210

Поставка юридичній особі на рік

від 3 до 9

1 670

від 10

1 265

Поставка юридичній особі на рік
ІТС "Cashalot" – сервіс для програмної реєстрації
розрахункових операцій (ПРРО) на фіскальному
сервері контролюючого органу (ФСКО), що є
зручною і вигідною альтернативою класичним
касовим апаратам. Сервіс дозволяє швидко
організувати роботу будь-якої кількості робочих
місць (кас) і забезпечує миттєву реєстрацію
розрахункових операцій для всіх підприємців,
незалежно від системи оподаткування та форми
власності.

Основні функціональні можливості сервісу ІТС "Cashalot"
• Створення та реєстрація чеків.
• Проведення службових операцій.
• Підтримка різних видів оплат.
• Синхронізація з ФСКО.
• Сторнування чека.
• Операції з повернення товару.
• Автоматичний розрахунок податків.
• Автоматичне формування Z-звіту при закритті зміни.
• Відправлення електронного чека на e-mail.

Онлайн-сервіс "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS
1 міс.
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" за тарифом DEMO
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" за тарифом Small
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" за тарифом Small

6 міс.

Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" за тарифом Small

12 міс.

Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка". Додатковий сеанс

1 міс.

Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка". Додаткова інтернет-програма

1 міс.

"Хмаркові" технології дозволяють:
• працювати з програмами BAS через інтернет з
будь-якої точки світу, у будь-який час;
• організувати одночасну роботу в інформаційній
базі різних віддалених підрозділів/офісів компанії;
• спростити роботу бухгалтерів та аутсорсерів,
які обслуговують кілька організацій (наприклад,
працюючих вдома);
• за потреби легко надати доступ до своєї
інформаційної бази зовнішньому аудитору чи
консультанту.

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

безкоштовно

1 міс.

390
2 220
4 120
390
50

Сервіс "Хмаринка" включає в себе:
• Можливість роботи з прикладними рішеннями BAS (далі
"інтернет-програми") для автоматизації управління та обліку
організації.
• Автоматичне оновлення інтернет-програм у міру виходу нових
версій.
• Доступ до інформаційної системи ІТС на сайті https://its.bassoft.eu/.
• Можливість звернення на Лінію клієнтської підтримки за
консультаціями з технічних та методичних питань.
• Можливість самостійного збереження даних на комп'ютері.

hotline@orbis.com.ua,

http:www.orbis.com.ua

