
Месечни тарифи на софтуер абонаменти

ПП „Глобал 2“:
Базов пакет „Стандарт“: сървър+до три станции 140 лв. за първа фирма
Базов пакет „Икономичен“: само един компютър   60 лв. за първа фирма)

(сървър- станция)

Допълнително месечно заплащане за:
работна станция   12 лв. за всяка станция след третата 
ПОС към работна станция   12 лв. за всяка станция с ПОС
допълнителна база данни за нова фирма   60 лв. за всяка база след първата
оборотен амбалаж   24 лв.
проследяване хр. партиди   24 лв.
трансфер към счетоводен модул   24 лв.
трансфер към доставчик   12 лв. за всеки един доставчик
трансфер от доставчик   12 лв. за всеки един доставчик
трансфер към верига ecod   12 лв. за всеки един номер ecod
трансфер от верига ecod   12 лв. за всеки един номер ecod
трансфер към уеб сайт     24 лв. за всеки един уеб сайт
трансфер от уеб сайт       12 лв. за всеки един уеб сайт
генериране счетоводен склад   20 лв. (от клиента)
генериране счетоводен склад   40 лв. (от служител Тема Софтуер по 

  договорена технология)

* Допълнителното месечно заплащане се изисква след първия месец от началото на 
   използването на ПП „Глобал 2“

Мобилно приложение „Глобал 2 Мобиле“:
Базова цена   50 лв. за всеки брой
Отстъпки според броя действащи устройства:
от 5 до 9 бр.   -10 % за всеки брой
от 10 до 14 бр.   -20 % за всеки брой
от 15 до 19 бр.   -25 % за всеки брой
от 20 до 29 бр.   -30 % за всеки брой
от 30 до 39 бр.   -35 % за всеки брой
над 39 бр.   -40 % за всеки брой

Интернет платформа „Глобал 2 Web“:
Цени според броя на получените заявки:
от 1 до 300 заявки   50 лв.
от 301 до 1000 заявки 100 лв.
от 1001 до 3000 заявки 150 лв.
над 3000 заявки 200 лв.

* Всички  цени са  без включен ДДС


