AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, POLSKA
tel.: +48 32 2598399/98/96, faks: wew. 18
email: altasoft@altasoft.pl
www.altasoft.pl

AVEM (Wzorzec zachowań i przeżyć związanych z pracą)
IPS (Inwentarz Diagnostyki Osobowości w Kontekście Sytuacyjnym)
Cennik testów
(ważny do 31.12.2019)
Uwagi:
W przypadku zakupu oprogramowania powyżej 1000 zł netto, dołączany jest 12- miesięczny bezpłatny dostęp do
umieszczanych w Internecie aktualizacji oprogramowania.
Ceny brutto zawierają VAT 23%

Wersja papier-ołówek (zawiera: licencję na 25 badań, podręcznik do testu, 25 arkuszy
pytań i odpowiedzi wraz z papierowym kluczem)

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN)

290,00
330,00

356,70
405,90

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN)

490,00
520,00
760,00
290,00
330,00

602,70
639,60
934,80
356,70
405,90

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN

17,00
21,00

20,91
25,83

25,00

30,75

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN

35,00
3,50
60,00
3,00
125,00
2,50
200,00
2,00
500,00
1,00
800,00
0,80
1000,00

43,05
4,31
73,80
3,69
153,75
3,08
246,00
2,46
615,00
1,23
984,00
0,98
1230,00

Uwaga: W wersji papier-ołówek NIE jest możliwe wyznaczenie stopnia podobieństwa do określonego profilu
referencyjnego/wzorca. Taką możliwość ma jedynie program komputerowy pełniący rolę klucza
elektronicznego.

AVEM
IPS

Pakiety startowe z oprogramowaniem stacjonarnym UPSAmini
(zawierają: podręcznik do testu, program UPSAmini pełniący rolę klucza, arkusze w formacie
PDF do samodzielnego wydruku, licencję na 25 badań/test, podręcznik użytkownika programu w
postaci elektronicznej)
AVEM z oprogramowaniem UPSAmini

IPS z oprogramowaniem UPSAmini
AVEM + IPS z oprogramowaniem UPSAmini
AVEM jedynie z modułem integrującym z UPSAmini lub UPSA
IPS jedynie z modułem integrującym z UPSAmini lub UPSA

Podręczniki:
Uwaga: Cena podręcznika do testu jest uwzględniona w cenie wersji papier-ołówek lub pakietu startowego.
Nie prowadzimy sprzedaży samych podręczników. Można dokupić dodatkowy podręcznik do posiadanej
licencji.

AVEM - Podręcznik do testu: T.Rongińska, W.Gaida „Strategia radzenia sobie z obciążeniem... "

IPS - Podręcznik do testu: T. Rongińska "Badanie osobowości w kontekście
sytuacyjnym"
Podręcznik użytkownika programu komputerowego UPSAmini w wersji wydrukowanej *
*

Wraz z programem bez dodatkowej opłaty dostarczany jest podręcznik użytkownika w wersji elektronicznej PDF

Dodatkowe pakiety licencyjne do pakietów startowych z
oprogramowaniem stacjonarnym UPSAmini, UPSA, AVEM, IPS
10 badań/ test
Koszt 1 badania
20 badań/test
Koszt 1 badania

50 badań/test
Koszt 1 badania

100 badań/test
Koszt 1 badania

500 badań/test
Koszt 1 badania

1000 badań/test
Koszt 1 badania

2000 badań/test
Konto:
REGON:
NIP:

mBank S.A., nr 79 1140 2017 0000 4202 1296 0659
276859493
634-23-96-317
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Dodatkowe pakiety licencyjne do pakietów startowych z
oprogramowaniem stacjonarnym UPSAmini, UPSA, AVEM, IPS
Koszt 1 badania przy zakupie 2000 i więcej badań
Oferta edukacyjna uczelnie - pakiet bez limitu badań (tylko przy zakupie przez
uczelnie na potrzeby dydaktyczne)
Oferta edukacyjna pracownicy naukowi -pakiet tematyczny bez limitu badań (na
potrzeby realizacji określonego tematu – pracy badawczo-naukowej, pakiet 2- letni)

Moduły dodatkowe dla programu komputerowego UPSAmini,
Badanie komputerowe – moduł prezentacji pytań na ekranie
UPSAADFScan – moduł skanowania z podajnikiem
NormEditor – program do wprowadzania i automatycznej generacji nowych norm na podstawie
zapamiętanych w bazie wyników

Arkusze*:
AVEM - Arkusze w wersji papier-ołówek (50 kpl.)
AVEM - Skaner - arkusze z pytaniami (50 kpl)
AVEM - Skaner - arkusze odpowiedzi przygotowane do odczytu przez skaner (50 kpl.)

IPS - Arkusze w wersji papier-ołówek (50 kpl.)
IPS - Skaner - arkusze z pytaniami (50 kpl)
IPS - Skaner - arkusze odpowiedzi przygotowane do odczytu przez skaner (50 kpl.)
*

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN

0,50
500,00

0,62
615,00

300,00

369,00

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN

150,00
2590,00
400,00

184,50
3185,70
492,00

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN

200,00
100,00
150,00
300,00
200,00
150,00

246,00
123,00
184,50
369,00
246,00
184,50

Dla wersji komputerowej możliwe jest dostarczenie arkuszy w formie pliku PDF i wydruk u klienta. W takiej sytuacji klient
dodatkowo nie ponosi kosztów arkuszy.

Rabaty stałe…

Rabat

Oferta edukacyjna – zniżka na pakiet startowy i moduły dodatkowe do programu UPSAmini
Oferta edukacyjna – zniżka na dodatkowe pakiety licencyjne z limitem badań

40%
50%

Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna dedykowana jest dla
• Uczelni wyższych
• Pracowników naukowych i studentów wykorzystujących test jedynie na potrzeby prowadzonych prac
naukowych (w takich przypadkach konieczne jest zaświadczenie z uczelni o wykorzystaniu testu w
określonym celu naukowym)
Test nie może być używany w żadnych celach komercyjnych – związanych z uzyskaniem wynagrodzenia lub
innych korzyści majątkowych z badań, których podstawą lub jednym z elementów był wspomniany test.

Składanie i kompletacja zamówienia
W zamówieniu należy podać:
• Dane właściciela licencji (Imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres, wykonywany zawód lub profil działalności
firmy)
/Uwaga: Jeżeli właścicielem licencji jest osoba fizyczna konieczne jest potwierdzenie uprawnień do używania
testu – ksero lub skan dyplomu albo stosowne zaświadczenie z uczelni/
• Dokładnie cel, w jakim ma być zastosowany test
• Dane kontaktowe (imię i nazwisko, email, telefon)
• Dane płatnika potrzebne do wystawienia faktury (nazwa, adres, NIP)
• Adres, na który ma być dostarczony pakiet
• Specyfikację zamawianych pozycji według cennika lub numer oferty, której dotyczy zamówienie
• Formę płatności (przelew/ za pobraniem)
/Uwaga: W przypadku płatności za pobraniem do ceny pakietu doliczana jest dodatkowa opłata w kwocie 25
PLN netto/
• Formę dostawy (przesyłka ekonomiczna/ priorytetowa/ kurier)
/Uwaga: W przypadku przesyłek priorytetowych i kurierskich do ceny pakietu doliczana jest dodatkowa opłata –
zgodna z tabelą niżej/
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•

W przypadku chęci skorzystania z oferty edukacyjnej przez osoby fizyczne, konieczne jest dostarczenie ksera
lub skanu zaświadczenia z uczelni o wykorzystaniu testu w określonym celu naukowym.
Zamówienie może zostać przesłane:
• Za pomocą formularza internetowego
• Pocztą lub faksem na podany w nagłówku pierwszej strony adres
• Emailem na adres: testy@altasoft.pl lub altasoft@altasoft.pl
Zamówienie jest kompletowane i wysyłany do 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania wpłaty na koncie lub w
przypadku płatności za pobraniem od momentu otrzymania i weryfikacji zamówienia.
Dopłata do ceny pakietu netto/brutto (PLN)

Formy dostawy
Poczta Polska, przesyłka polecona ekonomiczna
zwykle w ciągu 3-5 dni roboczych
Poczta Polska, przesyłka polecona priorytetowa
zwykle w ciągu 2-3 dni roboczych
Kurier
1 dzień roboczy

0,00
4,00/4,92
Dla przesyłek od 200 zł netto: 0,00
29,00/ 35,67
Dla przesyłek od 500 zł netto: 15,00/18,45
Powyżej 1000 zł netto: 0,00

Formy płatności
•
•

Przelewem na podstawie faktury proforma wystawianej po otrzymaniu zamówienia
Gotówką (tzw. płatność za pobraniem) przy odbiorze towaru – w takiej sytuacji do ceny pakietu doliczana jest
dodatkowa opłata w kwocie 25 PLN netto/ 30,75 PLN brutto

•

Podstawowe informacje dotyczące oferowanego oprogramowania
UPSAmini – oprogramowanie pozwalające na wprowadzenie, analizę i archiwizację wyników testów.
Oprogramowanie generuje trzy rodzaje raportów:
• Raport z oceną wyników indywidualnych zawierający tabelę wyników (zestawienie: skale, wartości surowe
wraz z przedziałami ufności, odpowiadające im wartości norm centylowych i staninowych ), profil (graficzne
odwzorowanie uzyskanych wyników na tle skali centylowej z wykreśleniem dla próby ogólnej także profili
referencyjnych odpowiadających poszczególnym typom zachowań i przeżyć) oraz tabelę określającą stopień
podobieństwa profilu osoby badanej do określonego profilu referencyjnego.
• Raport zawierający listę wyników wybranej grupy osób. Może on zawierać wybrane przez użytkownika dane
osobowe i wartości surowe bądź znormalizowane w określonych przez użytkownika skalach.
• Raport z podstawową analizą statystyczną wyników wybranej grupy osób. Analiza ta obejmuje: statystykę
udzielanych odpowiedzi, podstawowe statystyki (wartości średnie, odchylenia standardowe, mediany, kwartyle)
wartości surowych i znormalizowanych wszystkich zmiennych (skal) testu, statystykę analizę rozkładu
prawdopodobieństwa przynależności do określonego typu zachowań i przeżyć w grupie.
Umożliwia także eksport wyników do programów statystycznych: Microsoft Excel, SPSS.
Badanie komputerowe – dodatkowy moduł, który można dokupić do oprogramowania UPSAmini. Pozwala na
przeprowadzenie badania danym testem za pomocą komputera. W module tym poszczególne instrukcje i pytania
testu prezentowane są na ekranie. Osoba badana udziela odpowiedzi używając myszy lub klawiatury.
UPSAADFScan – dodatkowy moduł, który można dokupić do oprogramowania UPSAmini. Jest to moduł
skanowania z podajnikiem, współpracuje z dowolnym skanerem pracującym w standardzie TWAIN. Tryb
skanowania: kartka po kartce lub skanowanie sterty.
NormEditor – aplikacja współpracująca z UPSAmini. Pozwala na definiowanie i modyfikowanie własnych tabel z
normami dla wszystkich skal testu, a także na automatyczną generację norm dla własnej przebadanej próby.
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