Pragma 4.0
KAI N ORAŠ T I S
Progra i ė įra ga
Pragma v4.0 (standartinis programos paketas)

Kaina

pirki ai, pardavi ai, užsaky ai, vidaus perkėli ai, atsiskaity ai, didžioji k yga, valdy as, dar o už okesčio, ilgalaikio turto
apskaita)

Pragma v4.0 (standartinis paketas) licencija papildomai darbo vietai

430 EUR

suteikia teisę audotis visais įsigytais progra os moduliais papildomoje darbo vietoje)

Pragma v4.0 (programos paketas)

1400.EUR

pirki ai, pardavi ai, užsaky ai, vidaus perkėli ai, atsiskaity ai, didžioji k yga, valdy as

Papildo i

2000 EUR

oduliai, eįei a tys į progra os paketą

Personalo apskaita
Gamybos apskaita
Kasos aparatų valdy o odulis
Dar o už okesčio apskaita
Ilgalaikio turto apskaita
Prekių užsaky o i ter etu odulis
Duo e ų importo / eksporto modulis
Sa dėli i ko dar o vieta, audoja t rūkš i ių kodų skaitytuvus skirta paja avi a s, i ve toriza ijai

Prag a v4.0 li e ija papildo ai dar o vietai sudara t iš atskirų

600 EUR
580 EUR
145 EUR
600 EUR
260 EUR
kai a sutarti ė
kai a sutarti ė
kai a sutarti ė

odulių :

Pirkimai

145 EUR

atsargos, pirki ų ir prekių grąži i o registravi as

Pardavimai
atsargos, pardavi ų registravi as, pardavi o sąlygų kai oraščiai, uolaidos ir t.t.

Užsaky ai

145 EUR

ustaty as

užsaky ų tiekėja s paruoši as ir jų auto ati is for avi as, užsaky ų tiekėja s istorija, pirkėjų užsaky ų registravi as,
pirkėjų užsaky ų istorija

Vidaus perkėli ai

116 EUR
116 EUR

atsargos, prekių vidaus perkėli ų registravi as

Atsiskaitymai
a ko, kasos opera ijų registravi as, skolų tiekėja s, pirkėjų skolų seki as, atsiskaity ai su atskaiti gais as e i is, pirkėjų
skolų ad i istravi as, duo e ys apie urodytą į o ę, atsiskaity o per a ką doku e tų eksportas/i portas

145 EUR

Valdymas
iudžetų sudary as ir jų vykdy o ko trolė, pi igų paskirsty as pagal poreikius, audoji asis a alizės DB i for a ija, ko taktų
su klie tais valdy as, ryšys su tiekėjų katalogais

250 EUR

Didžioji k yga

ūki ių opera ijų registravi as didžiojoje k ygoje, didžiosios k ygos sąskaitų apyvartos ži iaraščių ir suvesti ių for avi as,
fi a si ės ir okesti ės atskaito y ės paruoši as, į o ės veiklos detalizavi as pagal projektus, paja ų ir są audų a alizė
pagal atsako y ės e trus, paskirtis

Dar o už okesčio apskaita
Ilgalaikio turto apskaita

200 EUR
250 EUR
145 EUR

Paslaugos
Meti ė progra os auju o gara tija NG
kaina priklauso nuo turimos NG versijos
Suteikia teisę audotis aujausiais įsigytos programos versijos pakeitimais ir papildymais
Konsultavimas telefonu
9.00 EUR / 1 konsultacija
Nuotolinis aptarnavimas
35.00 EUR / val
Konsultavimas vartotojo darbo vietoje
40.00 EUR / val
Programavimo paslaugos
kai a sutarti ė
Galioja iki 2016-12-31
Kai os urodytos e PVM ir e SQL Serverio kai ų

www.splainas.lt | info@splainas.lt

UAB „Splai as“
Respublikos g. 36
LTPa evėžys, Lietuva
Telefonai: +370 (45) 596361;
+370 (45) 460221
Faksas: +370 (45) 596361

Į o ės kodas:
PVM kodas LT482068610
AB SEB bankas
LT777044060002660586

