Tel: 05/30-70-100
info@hisoftplus.si
www.hisoftplus.si

tako enostavni, da vam bo knjiženje v veselje...

SPLOŠNI CENIK PROGRAMOV (nakup ali najem )
Opis

Okolje

** Davčna Blagajna Touch Screen
**

Win,SQL

**** Fakturiranje z E-RAČUNI (tudi za

Najem
(brez
opreme,
mesečno)

Nakup s 6 Vse cene
mes.gar. so brez

22% DDV

** vsebuje DAVČNO
BLAGAJNO
Opis programa

(podrobnejši opis
programa si oglejte na spletni strani
www.hisoftplus.si)

15,00 €

od 229 € DbNet

** Davčna blagajna, brez zalog, šifrant strank,
cenik do 100 artiklov, TOUCH SCREEN (ali z
miško), +arhiv na USB

Win,SQL

15,00 €

od 299 € FaNet

** Računi, predračuni, E-SLOG (posamezno ali
paketno), brez zalog, šifrant strank, uvoz iz
Ajpes, cenik artiklov, +arhiv na USB

**** Gostinsko poslovanje BAR

Win,SQL

od 21,70 €
TOUCH SC.

od 499 € GPNetBar

** Touch-screen blagajna, normativi za pijačo,
prejem s kalkulacijo, inventura, kalo,...

** Gostinsko poslovanje (+hrana)
**

Win,SQL

od 26,04 €
TOUCH SC.

od 599 € GPNet

** Touch-screen blagajna, normativi za hrano in
pijačo, prejem s kalkulacijo, vrednostno vodenje
hrane, inventura, kalo

**Trgovinsko poslovanje MINI --->
**

Win,SQL

od 19,35 €

od 445 € TpNet

** Davčna blagajna POS TOUCH SC., črtna
koda, fakturiranje, prevzem s kalkulacijo, FIFO
ali povprečne zaloge, E-RAČUNI…

****Trgovinsko poslovanje - maloprodaja Win,SQL

od 26,04 €

od 599 € TpNet

** Maloprodaja- davčna blagajna POS TOUCH
SC., črtna koda, fakturiranje, prevzem s
kalkulacijo, FIFO ali povprečne zaloge, ERAČUNI...

Frizerstvo ali druge storitve

poslovanje z JAVNO UPRAVO) **

AKCIJA do 100 artiklov

KOMPLET
AKCIJA do 1000 artiklov --->

21,70 €

499 €

** Trgovinsko poslovanje – veleprodaja Win,SQL
**

od 27,78 €

od 639 € TdeNet

** Fakturiranje s ceniki, prevzemna kalkulacija z
odvisnimi stroški, zaloge FIFO ali povprečne, ERAČUNI ...

Dvostavno knjigovodstvo – osnovna v. Win,SQL
(za podjetja/s.p. do 100.000€ prometa)

od 22,17 €

399 € KnjNetO
AKCIJA!

Glavna knjiga s saldakonti, davčne knjige,
DDV, plačila, e-Pobot, opomini in OP, bilance,
obresti, Ajpes stranke

Dvostavno knjigovodstvo (s.p., d.o.o.) - Win,SQL
polna verzija

od 35,50 €

od 639 € KnjNet

Glavna knjiga s saldakonti, bilance, davčne
knjige, DDV, plačila, e-Pobot, obresti, opomini
in OP, skeniranje...

Enostavno knjigovodstvo

Win,SQL

od 17,72 €

od 319 € EkNet

Knjiga prihodkov in odhodkov, davčne knjige,
DDV, plačila, e-Pobot, stroški in prihodki,...

Davčne knjige
(že v dvostav. in enostavnem knjig.)

Win,SQL

od 16,61 €

od 299 € DkNet

Knjiga prejetih in izdanih računov, obračun
DDV, e-davki

Plače – s.p., d.o.o. (osnovna verzija)

Win,SQL

od 13,83 €

od 249 € Odwin

AKCIJA Plače (do 2 zaposlena, samo plače,
brez avtorskih, najemnin,...)

Plače – s.p., d.o.o. (polna verzija)
AKCIJA do 5 delavcev 399 €

Win, SQL

od 27,72 €
AKC. 22,17

od 499 € Odwin
AKC. 399

Osnovna sredstva

Win, SQL

dogov.

Plače, najemnine,avtor.honorarji, pogodbeno
delo, jubileji, odpravnine,nagrade,...(do 5
zaposlenih, nad 5 zaposlenih 499 € polna
verzija)
Popust do 70% ob nakupu knjigovodstva in

Prejem s kalkulacijo

Win,SQL

od 17,35 €

Materialno knjigovodstvo

Win,SQL

**** Materialno poslovanje

299 € Oswin

plač

od 399 € PSK

Prejem s kalkulacijo, prodaja vrednostno

dogov.

od 329 € MatNet

Prejem s kalkulacijo, izdaja po FIFO,povpr.,
zaloge, kartice, inventura,...

Win,SQL

dogov.

od 599 € FamNet

** Fakturiranje s ceniki, prejem s kalkulacijo,
izdaja po FIFO,povpr., zaloge, kartice,
inventura,...

**** Materialno poslovanje z normativi

Win,SQL

dogov.

od 639 € FamNNet

** Fakturiranje s ceniki, prejem s kalkulacijo,
izdaja po FIFO,povpr., zaloge, kartice,
inventura,delovni nalogi, normativi-sestavnice.
E-RAČUNI

**** Materialno poslovanje z normativi

Win,SQL

dogov.

od 739 € FamNNN

** Fakturiranje s ceniki, prejem s kalkulacijo,
izdaja po FIFO,povpr., zaloge, kartice,
inventura,delovni nalogi, normativisestavnice,naročila kupcev, E-RAČUNI

** Trgovsko+materialno poslovanje
**

Win,SQL

dogov.

od 799 € TdeFamN

** Vse v enem za proizvodnjo in veleprodajo ali
maloprodajo

(FaNet+MatNet)
(proizvodnja)

(proizvodnja in vodenje naročil kupcev)

(trgovina + proizvodnja)
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Blagajniško poslovanje

Win,SQL

dogov.

149 € BlgNet

Blagajniški prejemek, izdatek, avtom.dnevniki,
kompakten izpis

Potni nalogi
+ANDROID hitri vnos
ali INTERNET vnos

Win,SQL

od 6,00 €
(oblak 9,00
€)

149 € PnNet

Potni nalog, avt.obračun, preštevilčenje, serijski
izpis, tuje dnevnice,...+Android ali Web modul,
z drugimi programi GRATIS

Kompresirano arhiviranje (na USB ključ Win,SQL
ali zunanji disk)

2,00

49 € ArhivSQL

Intrastat modul - SAMO UVOZ

Win,SQL

dogov.

120 € ITS

Intrastat modul - SAMO IZVOZ

Win,SQL

dogov.

120 € ITS

Gradbene kalkulacije

Win, MDB

od 699 € AcWin

Instalacija SQL Express serverja*
Neomejena mesečna telefonska
podpora pri najemu (ni obvezna)
Dodatna licenca za mrežni ali internetni
dostop

Gratis !

SEZONSKA AKCIJA
NAJEM OBLAKA (pri zunanjem
ponudniku)

Računalnik - Windows7 ali novejši - min.
DualCore 1Gb Ram, 1GHz

100 €
-10%

Popust na 100% avans

Popisi, ponudbe, situacije, baza norm IGM,
večnivojske kalkulacije, gradbeni dnevnik,

ALL-INCLUSIVE dodatek k osnovnemu najemu
na posamezen program

od 30 € na program
od 4,17 €

arhiviranje na USB ključ ali zunanjo enoto,
možnost avtomatskega arhiva ob določeni uri
ali ob zagonu računalnika

ne velja za najem

-5%
Po
dogovoru!

(v cenah ni vključen DDV)
CENIK VELJA OD 1.1.2018

Zahvaljujemo se vam, za vaše zanimanje za našo programsko opremo. Ponujamo vam več možnosti nabave:

Osnovni najem:
Osnovni najem vam omogoča, da dobite uporabno programsko opremo brez velike začetne investicije
Tak način vam zagotavlja, da programska oprema deluje in je ažurirana glede na trenutno zakonodajo.
Pri osnovnem najemu smo vam na razpolago en mesec brezplačno za uvajanje v delo s programom,
tako telefonsko kot preko oddaljene pomoči, ter za reševanje ostalih težav.
Najemna pogodba traja minimalno eno leto, razen v primeru višje sile (prekinitev z dejavnostjo,...)
V obdobju šestih mesecev si lahko premislite in najem spremenite v odkup (s 6 mesečno garancijo).
Za nekatere programe je tudi po odkupu zaradi stalnih sprememb zaželjena vzdrževalna pogodba.
Pri tem vam lahko priznamo že plačano najemnino, vendar največ 6 obrokov.
Programi delujejo dokler se plačuje najemnina. Strojne opreme ne dajemo v najem.

Najem ALL-INCLUSIVE:
Za dodatno mesečno doplačilo (od 30 € naprej) dobite neomejeno telefonsko pomoč.

Nakup:
Nakup vam omogoča trajno in neomejeno uporabo programske opreme.
V primeru nakupa imate neomejeno telefonsko pomoč ter pomoč preko interneta v obdobju 6 mesecev
od dneva nakupa.
Prav tako so zajete vse morebitne zakonske spremembe v obdobju 6 mesecev od dneva nakupa.
Zagotavljamo vam varen nakup brez tveganja, saj imate 90-dnevno možnost vračila programske opreme.
Brez vprašanj!
Po šestih mesecih priporočamo podpis vzdrževalne pogodbe, zaradi novih verzij in zakonskih sprememb.
V vzdrževalni pogodbi je vključeno CELOTNO vzdrževanje programov, zakonske spremembe ter vse splošne
izboljšave programov in telefonska pomoč. V tem primeru nimate nobenih dodatnih stroškov.
Pri večjih zneskih je možen nakup NA OBROKE.
Nakup vam daje pravico do generacijskih nadgradenj s popustom.
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Podarimo vam prenos šifrantov iz starega programa, če je le to možno.
Podarimo USB Ključek 4 GB za shranjevanje podatkov, če se odločite v manj kot 7 dneh.
Okolje: Windows 7 (32 in 64-bit), Windows 8, Windows 10
Podatkovna baza: Microsoft SQL Server (Win,SQL)

Cenik za več računalnikov
1. Cena velja za namestitev na enem računalniku za eno pravno osebo (naziv).
2. Namestitev na dodatnem računalniku v mreži je 100€ (pri nakupu) oz. sorazmeren del (pri najemu).
3. Namestitev za dodatno poslovno enoto skupaj z bazo na drugi lokaciji je 50% osnovne cene.
4. Za knjigovodske servise je vključenih do 10 vodenih pravnih oseb, vsakih nadaljnih 5 je 10% osnovne cene
programa.
Cenik storitev
1. Servisna ura za programe na našem sedežu - rutinska dela
2. Servisna ura za programe na našem sedežu - specialna dela
3. Programerska ura za dodelave za stranke brez vzd.pog.
4. Programerska ura za dodelave za stranke z vzdr.pogodbo
5. Telefonska pomoč za stranke brez vzdrževalne pogodbe ali telefonske podpore
6. Imetniki vzdrževalne pogodbe nimajo NOBENIH dodatnih stroškov vzdrževanja.

36 €
50 €
75 €
50 €
13 €

Cena nadgradenj
Cena posamezne nadgradnje za posamezen program varira od 50 do 300 €+DDV,
odvisno od obsega sprememb in dodelav.
Za program OD-NET (plače) je lahko taka nadgradnja tudi večkrat letno. Pogoste so tudi za
fakturiranje (e-Računi) ter zaenkrat za dvostavno knjigovodstvo in maloprodajo (Davčna blagajna).
Za mat. knjigovodstvo, veleprodajo, proizvodnjo, osnovna sredstva in potne naloge nadgradnje niso tako pogoste.
Število nadgradenj je težko predvideti, to je vezano na zakonske spremembe FURS-a, ZPIZ-a,
na popravke pri bankah (e-Računi), spremembe pri Ajpesu (bilance, uvozi strank), na spremembe
računovodskih standardov, evropskih direktiv, ipd...

Za povezavo s strankami uporabljamo TeamViewer, tako da celotna namestitev programa in uvajanje v
delo s programom ter kasnejše vzdrževanje poteka preko interneta. Kadar nas potrebujete smo takoj pri vas,
samo kliknete oddaljeno pomoč in že lahko skupaj rešujemo problem. S tem smo vam znižali stroške,
saj ni več potnih stroškov našega obiska pri vas.
Bazo namestimo pri vas, da vam vse skupaj hitreje deluje in da niste v celoti odvisni od interneta.
Na vašo željo lahko namestimo testno verzijo programa.
Kontaktirajte nas kadarkoli v delovnem času od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00
na telefon 05/30 70 100 ali po e-mailu info@hisoftplus.si
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