מחירון תוכנה גרסה  21לא כולל מע"מ (מרץ )2021
מחיר ₪
מחיר ₪
רכיב תוכנה (מודול)
לרשיון רשת
לרשיון בודד
לכל  10עמדות
REGEV 2000
חדש
REGEV 2000
שדרוג מגרסה  17ומעלה *
REGEV 2000
שדרוג מגרסה ישנה *
GEO 2000
חדש
GEO 2000
שדרוג מגרסה  17ומעלה *
GEO 2000
שדרוג מגרסה ישנה *
MAP 2000
חדש
MAP 2000
שדרוג מגרסה  17ומעלה *
MAP 2000
שדרוג מגרסה ישנה *
קווי גובה חדש בMAP 2000-
(ללא מגבלת כמות נקודות)
חישובי כמויות חדש בMAP 2000-
(ללא מגבלת כמות נקודות)
ADJUST GEO
חדש
ADJUST GEO
שדרוג מגרסאות קודמות *
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כל השדרוגים מותנים בהחזרת מפתח התוכנה של הגרסאות הישנות

עדכונים ותוספות (כולל אריזה ודמי משלוח):
 .1מחירון זה מבטל כל מחירון קודם.
 .2המחירים אינם כוללים מע"מ ויש להוסיפו כחוק .המחירים אינם כוללים הדרכה והתקנה (יתומחרו
בנפרד).
 .3תינתן הנחה מיוחדת ברכישת מספר רכיבי תוכנה חדשים יחדיו
(לדוגמה GEO+MAP :יחד ב.)₪ 5500-
 .4בית התוכנה מעניק אחריות ושרות ל  90יום מרכישה של רכיב חדש ללא הנחות (לא כולל שדרוגים).
 .5הסכם שרות שנתי עד  3תחנות .₪ 1,200 :מעניק הנחה של  10%על כל רכישת רכיב חדש או
שדרוג .תמיכה טלפונית \ אינטרנט ,העברת קבצים באינטרנט ,עדכוני תוכנה (לאותה גרסה ,ראה
מחירון שדרוגי גרסה) ,פתיחת מחיצה ללקוח באתר החברה באינטרנט  +עדכונים שוטפים .התקנת
תוכנה במשרדינו – ללא חיוב נוסף.
 .6שעת הדרכה במשרדנו (מינימום לחיוב  1ש"ע) .₪ 220
 .7התקנה והדרכה במשרד הלקוח (לא כולל נסיעות)( .₪ 1,750 :יש להוסיף הוצאות נסיעה לפי .)&9
 .8שעת הדרכה במשרד הלקוח (מינימום  2ש"ע ) –  ₪ 350לשעה( .ללא נסיעות ,יש להוסיף הוצאות
נסיעה לפי .)&9
 .9נסיעות :עד  50ק"מ מעפולה – כלול .מעל  50ק"מ מעפולה יש להוסיף \₪ 2ק"מ בכל כיוון.
 .10גרסאות רשת חדשות לא מוגבלות בכמות המשתמשים במשרד אלא ע"י סוג הפלאג והאפשרויות הם:
עשרה או עשרים משתמשים.
 .11ספר תוכנה גרסאות  – WINDOWSהספרות ניתנת חינם בקובץ מגנטי על גבי התקליטור.
 .12החלפת מפתח תוכנה ( HASPמחשב בודד) ;₪ 350 :החלפת מפתח אדום (גרסת רשת)– 2,350 :
 ₪ 3,500בהתאם לכמות הרשאות (מותנה בהחזרת מפתח ישן).
 .13החלפת מפתח ( ₪ 50 ElecKey USBמותנה בהחזרת מפתח ישן) .אחריות היצרן למפתח חדש –
שנה אחת בלבד.

לכל המחירים הרשומים לעיל יש להוסיף מע"מ כחוק

