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КТК Склад - ОСНОВЕН МОДУЛ

Цена без
ДДС

Издаване на документи и следене на наличности в множество складове - приход,
разход, склад- склад. Копиране на съдържание на документи
Печат на данъчни документи по ЗДДС – Фактура, Кредитно и Дебитно известие –
стандартни, за Метро, ХИТ, Карфур, и др. Потребителски видове документи.
Автоматична номерация. Дата на документа, на осчетоводяване, на падеж.
Сделка(проект/договор) към всеки документ – справки по артикули и по издадени
документи
Търговски отстъпки на всеки ред от съдържанието и за целия документ. Разпределяне
на сума в лева като отстъпка или надценка
Търсене на артикули по баркод, каталожен номер, име. Търсене на Клиент по номер,
име, Булстат и др.
Количества в различни мерни единици за всеки артикул. Наличности към дата във
всички мерки по артикули.
Наличности в момента на въвеждане на документите. Забрана/предупреждение при
отрицателна наличност.
Задаване на единична цена или стойност по избор на всеки ред. Избор на стойност
от потребителски списък, забележка, забележка тип Мемо поле (За големи текстове)
Работа в една база данни за произволен брой години.
Възможност за коригиране на записи в произволен момент.
Номенклатури на материалите - каталожен номер, име, кратко име, основна мярка,
счетоводна сметка за покупки и продажби за всеки материал
Различни кодове и наименования на всеки артикул при доставчици и клиенти с цел
издаване на документи по специални изисквания на контрагентите
Справки за продажби/покупки по клиенти; продажби/покупки по артикули;
продажби/покупки по документи; дадени търговски отстъпки; наличности и др.
Експорт в Excel, HTML, XML, Text формат
Настройка на колони на всеки екран - имена, размери и подредба, видими/невидими.
Търсене във всяка колона от екран за въвеждане и във всяка справка. Печат на всеки
екран за въвеждане и на всяка справка

150.00 €
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КТК Склад - ОПЦИИ КЪМ ОСНОВЕН МОДУЛ

Цена

Генератор на справки – автоматично генериране от потребителя на заявки по зададени
параметри и условия за артикули, клиенти, документи. Сумиране и групиране по всички
полета, експорт в Ексел на справката.

20.00 €

Документи във валута - печат на Invoice, Packing List. Работа с валути, разпределяне
на разходи от доставчика, мита, такси, застраховки и др. печат на документи във валута,
на английски или друг език

30.00 €

Разпределяне на разходи по доставка върху документи за ВОП и внос, формиране на
пълна доставна цена в лева, осчетоводяване, печат

30.00 €

Конфигуриране нива на достъп по потребители, заключване на документи след
печат, заключване на период

30.00 €

Изчисляване на FIFO, LIFO или средно-претеглена стойност по артикули в система от
складове; Картон по артикули, Ведомост по артикули, по документи, печалба (продажна –
отчетна стойност) на всеки ред

50.00 €

Паралелно въвеждане на оферти, проформи, складови и счетоводни документи.
Връзки между документите и копиране на съдържанието от няколко документа. Следене
100.00 €
на счетоводни и складови наличности, на дължими, блокирани и свободни количества.
Производство – сбор и разпад, полуфабрикати, изчисляване на материална
себестойност на база на отчетната стойност на вложените материали. Въвеждане на
документи за производство по разходни норми.

150.00 €

Договорени цени и отстъпки – дефиниране на ценови групи контрагенти и артикули,
свързване с вид цена и отстъпка или надценка спрямо цената. Цени по промоции за
период.

100.00 €

Нематериална себестойност – Разпределяне на разходи върху произведените
продукти,с цел получаване на пълна себестойност

100.00 €

Осчетоводяване на всеки документ за приход и разход, създаване на разчети,
осчетоводяване на плащанията, приспадане на Кредитни известия от разчета на
фактурата.

60.00 €

Шаблони за работа – автоматично попълване на нов документ със зададени от
потребителите параметри за вид документ, сделка ДДС, вид плащане, валута и др.

20.00 €

Директно плащане по документи, създаване на приходен и разходен касов ордер,
автоматично осчетоводяване на плащането, справка за дължимите суми по клиенти и по
фактури

80.00 €

Следене на просрочени задължения и превишени кредитни лимити, справка за
дължимите суми според датата на падеж, справка за просрочия по клиенти и по фактури,
съобщения при фактуриране

40.00 €

Печат на матричен принтер – преработка на шаблони за печат

20.00 €

Еко-такси – дефиниране на видовете опаковки, какво тегло от всяка опаковка участва в
даден артикул, справки – по видове опаковки, по артикули, по документи за период

30.00 €
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Следене на амбалаж – създаване на основна група на артикулите за амбалаж, справка
за наличности на амбалаж по клиентите

20.00 €

Импорт от Excel на номенклатури артикули, съдържание на документи за Приход и
Разход

25.00 €

Предложение за заявка за доставка на база минимални и максимални количества по
артикули

10.00 €

Автоматично изчисляване на последна доставна цена, ценообразуване, проверка за
продажби под последната доставна

10.00 €

Следене на партиди – наличности, картон, справки за продажби

50.00 €

Допълнително групиране по артикули/контрагенти – дефиниране на произволен брой
видове групиране, елементи на всяко групиране, отнасяне на артикули/контрагенти към
всеки елемент. Справки за покупки и продажби

20.00 €

Аванси – фактуриране, осчетоводяване по разчети, приспадане, следене на
неприспаднати аванси

25.00 €

Фискален принтер – отпечатване на фактура, фискален бон, нефискален бон. За
принтери от типа Citizen FP550

25.00 €

Масов печат на всички издадени фактури за период

20.00 €

Масов мейлинг на всички издадени фактури в PDF формат

20.00 €

Обмен на електронни документи (EDI) чрез XML файлове

50.00 €

Автоматично фактуриране по договори

50.00 €
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СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА ОПИСАНИЕ

1 ниво

2 ниво

3 ниво

Права за актуализация и ползване на нови версии

√

√

√

Безплатна консултация по телефона и през Интернет,
веднъж месечно в работни дни

√

√

√

- цена на консултации по телефон или през Интернет на
започнат час

25.00 €

безплатно

безплатно

- срок на отзоваване

до 72ч

до 48ч

до 24ч

- цена за посещение при клиента на всеки започнат час

30.00 €

25.00 €

20.00 €

Профилактика на базата данни

√

√

Консултации по организацията на данните, настройки на
параметри

√

√

Консултации при промяна на начина на работа

√

√

Намиране и отстраняване на потребителски грешки

√

√

Създаване на нови фирми, редактиране на стари, нови
потребители

√

√

Обновяване на всички програмни продукти от служител на
Контико

√

√

Консултации при поискване от клиента, повече от веднъж
месечно в работни дни

Консултации по специфични счетоводни казуси, несвързани
пряко с програмите

√

Анализ на справки

√

Консултации по хардуер и софтуер, нямащи пряко
отношение към ползването на програмите

√

Безплатно редактиране на шаблони за печат и изработка
на справки *

√

Безплатни промени в програмните продукти по задание на
клиента*

√

*ако в рамки те на един месец, време то за израбо тване то им не
надхвърля 2 рабо тни часа. Ако поръчка та не се вмес тва в
посочено то време, нейна та цена е предме т на нов договор
*при сключване на абонамен тен договор, о тс т ъпка и о т
цени те на всички дорабо тки

-10.00 %

-20.00 %
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СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА
ЦЕНИ без ДДС

1 ниво

2 ниво

3 ниво

Клиенти с 1 потребител и до десет фирми

25.00 €

35.00 €

45.00 €

Клиенти с до 3 потребители и/или до 20 фирми

30.00 €

45.00 €

55.00 €

Клиенти с до 10 потребители и/или до 30 фирми

45.00 €

55.00 €

65.00 €

Клиенти с до 15 потребители и/или до 40 фирми

55.00 €

65.00 €

75.00 €

Клиенти с над 15 потребители и/или над 30 фирми

65.00 €

85.00 €

95.00 €

Цена за консултации по телефон и през Интернтет на всеки започнат час
Без абонамент

40.00 €

Без абонамент по спешност в рамките на деня

50.00 €

Цена за посещение на място на всеки започнат час
Без абонамент

60.00 €

Без абонамент по спешност в рамките на деня

70.00 €
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Системни изисквания
Работна станция / Работа с 1 потребител (инсталация на 1 компютър)
Минимални

Препоръчителни

Процесор

2.0 GHz (едноядрен) или по-висок

3.2 GHz (едноядрен) или по-висок

Памет (RAM)

2 GB или повече

3 GB или повече

Дисково пространство

2 GB (без данните)

5 GB (без данните)

Операционна система

Windows 10
Windows 8
Windows 7

Windows 10
Windows 8
Windows 7

Други

За Remote Desktop Connection се изисква
широколентов интернет достъп и Windows
7 / Windows 10
Firebird 2.5 Client 64 bits

За Remote Desktop Connection се изисква
широколентов интернет достъп и Windows 7 /
Windows 10
Firebird 2.5 Client 64 bits

Сървър / Работа с 2-5 потребители, нормален брой транзакции
Минимални

Препоръчителни

Процесор

2.0 GHz (двуядрен) или по-висок

3.2 GHz (двуядрен) или по-висок

Памет (RAM)

3 GB или повече

4 GB или повече

Дисково пространство

2 GB (без данните)

2 GB (без данните)

Операционна система

Windows Server 2012
Windows Server 2016
Windows 7 Professional Edition 64 bit

Windows Server 2012
Windows Server 2016

Други

За Remote Desktop Connection се изисква
широколентов интернет достъп и Windows
7 / Windows 10 Firebird 2.5 Client 64 bits.
С поред броя на потербителите и вида на
операционната система може да се наложи
закупуването на допълнителни лицензи за
терминални услуги.
Firebird 2.5 Classic Server

За Remote Desktop Connection се изисква
широколентов интернет достъп и Windows 7 /
Windows 10 Firebird 2.5 Client 64 bits. С поред броя на
потербителите и вида на операционната система
може да се наложи закупуването на допълнителни
лицензи за терминални услуги.
Firebird 2.5 Classic Server

Сървър / Работа с 5-25 потребители и/или голям брой транзакции – Моля, обадете се в
Контико за изготвяне на най-подходящата конфигурация!

Покупка
Системните изисквания са с препоръчителен характер. Те се отнасят до това, което ние определяме
като достатъчно добро, за да се постигне ефективна работа с нашите софтуерни продукти. Моля
имайте предвид, че в някои случаи има допълнителна специфика при определянето на минималните
системни изисквания.
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При работа със сървър работните станции трябва да са свързани в локална мрежа или сървъра да
има статичен IP адрес, за да бъде достъпен през Интернет от отдалечени работни станции.
Връзката със сървъра може да се остъществи чрез локална мрежа и/или Remote Desktop Connection.
Цените са за 1 лиценз

Цена за всеки следващ лиценз - За закупуване на повече от 1 лиценз се предлагат остъпки.
Цените са без ДДС.

В цената са включени 6 часа обучение в рамките на 1 месец от закупуването на продукта.
Командировъчните са за сметка на Възложителя. Допълнителните часове се заплащат по 15.00 € на
започнат час.

Абонаментно Обслужване
Сроковете и цените важат в рамките на работното време – от 9.30ч. до 17.30 ч.
В извънработно време, при възможност за посещение или отдалечен достъп, цените се увеличават с
50%, а в празнични дни - със 100%
Цените важат за територията на гр. София – извън тази територия, командировъчните са за сметка на
Възложителя
Фирмите могат да изберат ниво 1 или 2, ако поне един от преките потребители на закупените
програмни продукти може да работи с файлове и електронна поща и да има достъп до Интернет от
своя компютър.

Валидност – 31.12.2018
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