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Cennik (ważny do 31.12.2018)
Uwagi:
1. Oprogramowanie objęte jest 12-miesięczną obsługą gwarancyjną. Podane ceny menedżera testów zawierają
12-miesięczną internetową subskrypcję oprogramowania, czyli 12-miesięczny bezpłatny dostęp do wszelkich
aktualizacji oprogramowania.
2. Standardowa konfiguracja UPSA składa się z modułu UPSAbase realizującego standardowy zestaw funkcji
oraz w razie potrzeby modułów dodatkowych i definicji formularzy (testów/arkuszy).
Cena
Cena
brutto
netto

UPSA

Menedżer testów (wersja standardowa)

UPSAbase - moduł bazowy programu realizujący standardowy zestaw funkcji
UPSAegz – pakiet: UPSAbase + TestEditor
UPSApsi – pakiet: UPSAbase + TestEditor + NormEditor

(PLN)

VAT 23%
(PLN)

5990,00
6500,00
6700,00

7367,70
7995,00
8241,00

1.990,00
400,00

2447,70
492,00

Wersja edukacyjna – dla uczelni wyższych:
20% rabat od podanych cen oprogramowania

Wersja edukacyjna – nauczyciele:
50% rabat na pakiet UPSAEgz

Moduły dodatkowe dla systemu UPSA*:
TestEditor - edytor testów dla programu UPSA
NormEditor – program do wprowadzania i generacji nowych norm

Aktualizacja systemu UPSA*:
Przedłużenie subskrypcji i gwarancji o następne 12 miesięcy – 15% ceny nowego oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania dla użytkowników wersji 5.0.0.0 i wyżej po okresie gwarancyjnym – 65% ceny
nowego oprogramowania
Rabat dla użytkowników wersji 4.5.0.0 – 4.9.0.0 z modułem ADF– 10% ceny nowego oprogramowania
Rabat dla pozostałych użytkowników – 5%
*

Podane ceny dotyczą tylko systemów, które nie zawierają niestandardowych rozszerzeń wykonanych na zlecenie klienta

Testy, niestandardowe moduły dla UPSA i inne…
Ceny opracowania i podłączenia arkuszy i dodatkowych modułów realizowanych na zamówienie klienta wg
odrębnej kalkulacji – w zależności od czasochłonności implementacji.
Cena netto dołączenia całkowicie od nowa projektowanego jedno- do dwustronicowego formularza, z analizą
wyników opartą na tabelach wyników i profilach, niewymagającego zmian oprogramowania zazwyczaj mieści
się w granicach 640,00-1920,00 PLN. Projekt uwzględnia oprócz przygotowania odpowiednich definicji
potrzebnych do rozpoznawania i analizy przygotowanie plików z wzorcem arkusza do wydruku na drukarce lub
w drukarni.
Gwarancją objęte jest oprogramowanie wraz z wszystkimi dodatkowymi modułami i definicjami dostarczanymi
przez AltaSoft.
W przypadku zakupu oprogramowania wraz ze specjalizowanym skanerem dokumentów (Fujitsu, Canon…)
przedstawiana jest indywidualna oferta na zakup całości.
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Szkolenia
Przy zakupie nowego stanowiska z wyjątkiem wersji dla nauczycieli można skorzystać z nieodpłatnego szkolenia w
siedzibie firmy AltaSoft:
 UPSA – 2 godz. Szkolenia dla 1-2 osób
 TestEditor – 3 godz szkolenia dla 1-2 osób
 NormEditor – 1 godz szkolenia dla 1-2 osób
Cena netto dodatkowych szkoleń w siedzibie firmy lub z dojazdem do 30 km: 1 godz. – od 80 PLN

Rabaty stałe…
Wersja edukacyjna – dla uczelni wyższych
Wersja edukacyjna nauczyciele (UPSAEgz)
Rabaty aktualizacyjne zależne od wersji użytkowanego oprogramowania
Zakup większej liczby jednakowo skonfigurowanych stanowisk

Rabat
20%
50%
od 5%
od 20%

Usługi
AltaSoft oferuje kompleksowe usługi związane z obsługą głosowań, egzaminów, ankiet.
Koszt przygotowania odpowiednich formularzy i obsługi wydarzenia – od 2000 PLN netto.
Dokładna cena w każdym przypadku jest kalkulowana.

Strona 2/2

