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CENÍK Premier Software
Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by
nejlépe odpovídala velikosti vaší ﬁrmy, vašim požadavkům na
funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé uživatele. Pro orientaci uvádíme ceník produktů pro základní verzi Premier system.

Kalkulace ceny:
Především v případě síťových (víceuživatelských) poptávek se nabízí mnoho variant pro
výpočet ceny, proto nemusíte zjišťovat cenu s ohledem na strukturu modulů a jejich obsah.
Vyplňte formulář na adrese www.premier.cz/cs/produkty_cenik.asp, obratem se s vámi
spojíme a zpracujeme pro vás nejvýhodnější a nezávaznou cenovou kalkulaci na míru
s ohledem na tyto speciﬁka:

Verze programu – standardní verze Premier pro ﬁle-server nebo Premier Enterprise
s databází (SQL)

Počet uživatelů – objem PC stanic, které budou přistupovat síťově, terminálově,
či lokálně a jejich rozsah modulů pro práci

Základní licence a nástavby – určení výchozích požadavků na základní modul (balíček)
a požadované nástavby (zda ano/ne sklad, účetnictví, výroba a další nástavby
– viz. moduly)
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Nástavby
Mzdy do 500 zaměstnanců

29 900,- Kč

Komplexní řešení pro mzdy a personalistiku ﬁrem v rozmezí 101-500 zaměstnanců. Součástí
modulu je kromě veškerých podpůrných funkcí (elektronický styk se státními institucemi)
i modul zakázek a středisek, možnost vytvářet příkazy k úhradě a tvorba interních dokladů
pro zaúčtování. Doporučujeme doplnit nástavbou Homebankingu a Daňové kanceláře.

Mzdy nad 500 zaměstnanců

39 700,- Kč

Komplexní řešení pro mzdy a personalistiku ﬁrem v rozmezí 501 - neomezený počet zaměstnanců. Součástí modulu je kromě veškerých podpůrných funkcí (elektronický styk se státními institucemi) i modul zakázek a středisek, možnost vytvářet příkazy k úhradě a tvorba
interních dokladů pro zaúčtování. Doporučujeme doplnit nástavbou Homebankingu
a Daňové kanceláře.

Workﬂow Standard

1 970,- Kč á PC stanice

Systém elektronického schvalování přijatých a zálohových faktur, max. počet úrovní schvalování 2, max. počet schvalovatelů v jedné úrovni 3, delegování pravomocí: Ne

Workﬂow Professional

39 700,- Kč + 1 970,- Kč
na stanici

Systém elektronického schvalování veškerých dokladů: faktury, žádanky, nabídky, objednávky, ad. doklady), max. počet úrovní schvalování: 9, max. počet schvalovatelů v jedné úrovni:
neomezen, možnost delegování pravomocí a přístupových práv: Ano

Rozpouštění režií a nedokončená výroba 13 990,- Kč
Modul pro automatické rozpouštění nepřímých nákladů na zakázky, střediska či doplňkové
analýzy dle zvolených parametrů, či uživatelsky deﬁnovaných algoritmů. Modul je doplněn
automatickým účtováním nedokončené výroby.

EDI - komunikace

7 790,- Kč

Obecný formát pro elektronické obchodování s obchodními řetězci. PS umožňuje vytváření datových souborů ve struktuře EDI Inhouse, stejně je tak dokáže přijímat automaticky do systému
(příjemky, objednávky, atd.)

Vícejazyková mutace - AJ, NJ

15 590,- Kč

Možnost volby přepnutí ovládání kompletního programu do zvolené cizojazyčné mutace.

Multilicence (neomezený počet účetních jednotek)
25 % ze základní ceny
Pro účetní ﬁrmy bezplatně.
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Síťová verze
Cena za každou další stanici v síti: 60 % z ceny kompletu či z ceny modulu. Individuální ceny
v případě prohlížecích verzí a modulově omezených verzí. Doporučujeme požádat o individuální cenovou nabídku viz. výše.

Slevy
Naše ﬁrma poskytuje klientům individuální slevy, mj. s ohledem na činnost ﬁrmy (účetní ﬁrmy, školy, nadace), ﬁnanční objem celkové objednávky a s přihlédnutím k dalším aspektům
zákazníka, které jsou posuzovány individuálně.

Služby
Instalace a další doprovodné služby nejsou součástí dodávky software. Tyto služby (např.
implementace, konzultace, individuální školení ve Vaší ﬁrmě, atd.) jsou zpoplatněny sazbou
890 Kč/hod bez DPH. Cestovní 9 Kč/km bez DPH. Minimální sazba jízdného je však 400 Kč
bez DPH.

Úpravy na míru - Programátorské práce se kalkulují v ceně 1390 Kč/hod s výjimkou paušálně
oceněných projektů a zakázek.

Aktualizace
Roční aktualizace: 22 % základní ceny

Věrnostní slevy: 12 % ročně z ceny aktualizačních poplatků

Maximální sleva činí 42 %.

Aktualizační roční poplatek je kalkulován ve výši 22 % z celkové prodejní ceny softwaru za
rok. V každém následujícím roce získává nabyvatel nárok na 12 % slevu z ceny upgrade,
přičemž maximální sleva může být 42 % z ceny za upgrade v prvním roce. V případě nezaplacení některého z upgrade, ztrácí nabyvatel nárok na veškeré získané slevy.

V této ceně mu budou automaticky poskytnuty veškeré nové vývojové verze programu PREMIER system, umožněna automatická on-line aktualizace programu prostřednictvím internetu, včetně všech legislativních změn. Součástí ceny za upgrade
je celoroční poskytování hot-line a e-mail poradenství.
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