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Цена
без
ДДС

КТК ТРЗ - ОСНОВЕН МОДУЛ
Създаване, премахване, импорт и експорт на фирми, копия и архиви
Изчисляване и печат на ведомости и фишове
Авансови ведомости
Годишно преизчисление на ДОД
Изчисляване на болнични листове
Настройка на дължимите данъци и осигуровки от потребителя - дата на промяна, стойност
Удостоверение за доход и платени данъци за нов и за напускащ служител
Служителина втори трудов договор
Групиране на служителите по цехове/производства и справка за плащанията по групи
Отпечатване на трудов договор и допълнително споразумение, заповед за напускане
Възнаграждения във валута
Рекапитулация и осчетоводяване (МО)
Справки и служебни бележки
Осигурителни прагове
Изпращане и получаване на архиви по Интернет
Декларация за банката за платени осигуровки;
Калкулатор на трудов стаж

150.00 €
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КТК ТРЗ - ОПЦИИ КЪМ ОСНОВЕН МОДУЛ
Пароли за достъп

10

Формиране на файл за Декларация 1

10

Формиране на файл за Декларация 6

10

Формиране на файл и придру жително писмо за болнични и декларации
за НОИ, Регистър на доку ментите за изплащане на обезщетения от
ДОО
Граждански догов ори, Декларация по чл.55 ЗКПО, Справ ка по чл.73 от
ЗДДФЛ

20
50

Самоосигу ряв ащи се лица, годишна декларация 6
Файлов е за масов о изплащане на заплати и потребителски кредити по
банков път
Връзка със счетов одния моду л (за КТК Счетов одств о, Ажу р, SAP, Sun
sy stem, Scala, Гама консу лт )

30

Печат на платежни доку менти

10

Файлов е за прев од на осигу ров ки по банков път -чрез ел. банкиране

10

Годишна статистическа справ ка

10

Тримесечна статистическа справ ка

10

Корекционни в едомости
Файл за Ув едомление по чл.62 от КТ за регистрация на тру дов и
догов ори, разпечатка, придру жително писмо

20

Отпечатв ане на молби и запов еди за отпу ск
Система за резерв иране, следене и осчетов одяв ане на неизползв ан
пл.отпу ск

10
20

10
5
20

УП-2 и УП-3 за осигу рителен и за тру дов стаж
Форма за отчитане на тру да при работа на график и су мирано отчитане
на раб. в реме (Форма 76)
Отпечатв ане на предв арително състав ени стандартни тру дов и
догов ори, допълнителни споразу мения, запов еди за прекратяв ане и
дру ги доку менти касаещи личния състав

20

Командиров ки в страната и чу жбина - печат запов еди и отчети

10

Ув едомление/искане за командиров ка в ЕС

10

Сделна работна заплата

30

30

15

Специална отстъпка за ТРЗ при закупуване на всички опции.
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СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА ОПИСАНИЕ

1 ниво

2 ниво

3 ниво

Права за самостоятелна автоматична актуализация

√

√

√

Права за ползване на новите версии

√

√

√

Посещение при поискване от клиента

√

√

√

Време за реакция

до 72ч

до 48ч

до 24ч

Цена за посещение на всеки започнат час за дейности
извън абонамента

30.00 €

20.00 €

10.00 €

Цена за консултации по телефон или Интернет на започнат
час

15.00 €

безплатно

безплатно

Безплатни консултации по телефона и през Интернет в
работно време 9.30-17.30ч.

√

√

Безплатно посещение на място - веднъж месечно

√

√

Профилактика - архивиране, преиндексиране

√

√

Консултации по организацията на данните, настройки на
параметри

√

√

Консултации при промяна на начина на работа

√

√

Преглед на меню грешки при създаване на ДДС дневници

√

√

Създаване на нови фирми, редактиране на стари, нови
потребители

√

√

Обновяване на всички програмни продукти от служител на
Контико

√

√

Консултации по специфични счетоводни казуси, несвързани
пряко с програмите

√

Анализ на справки

√

Намиране и отстраняване на потребителски грешки.

√

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

√
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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

СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА
цени без ДДС

1 ниво

-10.00 %

-20.00 %

2 ниво

3 ниво

Клиенти с 1 потребител и до десет фирми

15.00 €

25.00 €

35.00 €

Клиенти с до 3 потребители и/или до 20 фирми

20.00 €

35.00 €

45.00 €

Клиенти с до 15 потребители и/или до 30 фирми

30.00 €

45.00 €

55.00 €

Клиенти с над 15 потребители и/или над 30 фирми

50.00 €

65.00 €

75.00 €

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

30.00 €

Без абонамент по спешност в рамките на деня

40.00 €

Цена за посещение на място на всеки започнат час
Без абонамент

50.00 €

Без абонамент по спешност в рамките на деня

60.00 €
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Системни изисквания
Работна станция / Работа с 1 потребител (инсталация на 1 компютър)
Минимални

Препоръчителни

Процесор

1.6 GHz (едноядрен) или по-висок

2.0 GHz (едноядрен) или по-висок

Памет (RAM)

1 GB или повече

2 GB или повече

Дисково пространство

200 MB (без данните)

500 MB (без данните)

Операционна система

Windows 7
Windows Vista SP2
Windows XP

Windows 7
Windows Vista SP2
Windows XP Professional Edition

Други

За Remote Desktop Connection се изисква
широколентов интернет достъп и Windows
XP Professional Edition/Vista/7
Firebird 2.1 Client

За Remote Desktop Connection се изисква
широколентов интернет достъп и Windows XP
Professional Edition/Vista/7
Firebird 2.5 Client 64 bit

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

Препоръчителни

Процесор

2.0 GHz (двуядрен) или по-висок

2.6 GHz (двуядрен) или по-висок

Памет (RAM)

3 GB или повече

4 GB или повече

Дисково пространство

500 MB (без данните)

800 MB (без данните)

Операционна система

Windows Server 2008
Windows 7
Windows Vista SP2
Windows Server 2003

Windows Server 2008 64 bit
Windows 7 Professional Edition 64 bit

Други

За Remote Desktop Connection се изисква
широколентов интернет достъп и Windows
XP Professional Edition/Vista/7. Според броя
на потербителите и вида на операционната
система може да се наложи закупуването на
допълнителни лицензи за терминални
услуги.
Firebird 2.1 Classic Server

За Remote Desktop Connection се изисква
широколентов интернет достъп и Windows XP
Professional Edition/Vista/7. Според броя на
потербителите и вида на операционната система
може да се наложи закупуването на допълнителни
лицензи за терминални услуги.
Firebird 2.5 SuperClassic Server 64 bit

Сървър / Работа с 5-25 потребители и/или голям брой транзакции
Минимални

Препоръчителни

Процесор

2.0 GHz (четириядрен) или по-висок

3.0 GHz (четириядрен) или по-висок

Памет (RAM)

6 GB или повече

8 GB или повече

Дисково пространство

1000 MB (без данните)

1500 MB (без данните)

Операционна система

Windows Server 2008 64 bit
Windows 7 Professional Edition 64 bit

Windows Server 2008 64 bit
Windows 7 Professional Edition 64 bit

Други

За Remote Desktop Connection се изисква
широколентов интернет достъп и
закупуването на допълнителни лицензи за
терминални услуги.
Firebird 2.1 Classic Server 64 bit

За Remote Desktop Connection се изисква
широколентов интернет достъп и закупуването на
допълнителни лицензи за терминални услуги.
Firebird 2.5 SuperClassic Server 64 bit
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Покупка
Системните изисквания са с препоръчителен характер. Те се отнасят до това, което ние определяме
като достатъчно добрo, 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.
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 на офертата – 31.12.2017
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