cennik usług od dnia 1 stycznia 2016

1. Dzierżawa oprogramowania
Dzierżawa systemu (SaaS) AtomStore to opcja pozwalająca na ograniczenie kosztów
początkowych. Klient decydując się na korzystanie z oprogramowania w formie usługi, zyskuje
dożywotnią gwarancje oraz aktualizacje przez cały okres trwania umowy.
1. Opłata miesięczna za dzierżawę systemu AtomStore  299zł
(w pakiecie z Hosting sklepu PRO
 399zł, zHosting sklepu PREMIUM 
 599zł
)
2. Opłata miesięczna za dzierżawę systemu AtomStore @server  w zależności od
ilości rdzeni procesora
(System AtomStore @server jest to wersja przeznaczona do hostowania na serwerach
dedykowanych NetArch oraz serwerach dedykowanych klienta. W przypadku
hostowania aplikacji na kilku serwerach liczona jest sumaryczna liczba rdzeni):
a. 3  4 rdzenie
 599zł
b. 5  8 rdzeni
 849zł
c. 9  24 rdzenie
 1 549zł
3. Opłata miesięczna za dzierżawę systemu AtomStore B2B @server
(System AtomStore B2B @server jest to wersja przeznaczona do hostowania na
serwerach dedykowanych NetArch oraz serwerach dedykowanych klienta. W przypadku
hostowania aplikacji na kilku serwerach liczona jest sumaryczna liczba rdzeni):
a. 3  4 rdzenie
 849zł
b. 5  8 rdzeni
 1 299zł
c. 9  24 rdzenie
 1 999zł
4. Opłata miesięczna za dzierżawę modułów dodatkowych
a. Blog
 49zł
b. RMA
 149zł
(do systemu AtomStore, RMA jest wliczone w cenie dzierżawy AtomStore B2B)
5. Opłata miesięczna za dzierżawę modułu dodatkowych integracji z programami
księgowomagazynowymi:
a. InFakt
 0zł
b. wFirma
 49zł
c. Subiekt
 99zł
d. Kamsoft
 149zł
e. WFMag
 200zł
f. CDN Optima
 300zł
g. CDN XL, Altum
 700zł
h. Drukarka fiskalna  19zł
(Dotyczy dzierżawy programu AtomStore.integrator umożliwiającego obsługę
drukarek zgodnych z Posnet, w tym drukarek firmy Novitus)
6. Opłata miesięczna za dostęp do modułu integracji z hurtowniami oraz innymi partnerami
(w pakietach hostingowych PREMIUM i PREMIUM+ Klienci mają do wyboru
odpowiednio 2 lub 4 integracje gratis):
a. AMP
 39zł

b. Azymut
 39zł
c. Azymut ebooki
 59zł
d. BDCBike
 39zł
e. BDK
 39zł
f. EcoAndMore
 39zł
g. Eplakaty
 39zł
h. Figi
 39zł
i. Gregorio
 39zł
j. Kartes
 55zł
k. Nife
 55zł
l. Olesiejuk
 39zł
m. Platon
 39zł
n. Pierrot
 39zł
o. Rekman
 39zł
p. RowerSport
 39zł
q. YourNewStyle
 39zł
7. Opłata miesięczna za zawieszenie działalności sklepu  30% kwoty za dzierżawę i
hosting
Opłata za utrzymywanie sklepu na serwerze i dostęp do panelu administracyjnego.
Maksymalny okres zawieszenia 6 mcy.

2. Koszty bezterminowego udostępniania (licencji)
oprogramowania
Zakup licencji AtomStore to opcja pozwalająca na poniesienie kosztu oprogramowania z góry.
Po zakupie dalsze używanie systemu nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.
W przypadku gdy zdecydują się Państwo na zakup licencji 
AtomStore
oraz 
AtomStore
@server
otrzymują Państwo roczną gwarancje na system oraz pakiet rocznej aktualizacji
systemu 
AtomStore
oraz 
AtomStore @server
* gratis.
*) Systemy dedykowane (z indywidualnymi modułami) tracą opcje bezpłatnej aktualizacji.
1. Licencja system AtomStore  8 990zł
(Licencja systemu AtomStore przeznaczona do hostowania na serwerach writualnych
oraz VPS do 1 rdzenia)
2. Licencja system AtomStore @server  w zależności od ilości rdzeni procesora
(System AtomStore @server jest to wersja przeznaczona do hostowania na serwerach
dedykowanych NetArch oraz serwerach dedykowanych klienta. W przypadku
hostowania aplikacji na kilku serwerach liczona jest sumaryczna liczba rdzeni):
a. 1  4 rdzenie

17 900zł

3.

4.

5.

6.

b. 5  8 rdzeni

25 900zł
c. 9  24 rdzenie

45 900zł
Licencja system AtomStore B2B @server
(System AtomStore B2B @server jest to wersja przeznaczona do hostowania na
serwerach dedykowanych NetArch oraz serwerach dedykowanych klienta. W przypadku
hostowania aplikacji na kilku serwerach liczona jest sumaryczna liczba rdzeni):
a. 1  4 rdzenie

25 900zł
b. 5  8 rdzeni

38 900zł
c. 9  24 rdzenie

55 900zł
Moduły dodatkowe:
a. Blog
 1 000zł
b. RMA
 3 000zł
Moduły dodatkowych integracji z programami księgowomagazynowymi, drukarką
fiskalną (opłata jednorazowa):
a. InFakt
 0zł
b. wFirma
 1 200zł
c. Subiekt
 2 000zł
d. Kamsoft
 3 500zł
e. WFMag
 3 000zł
(Roczna aktualizacja modułu, przedłużenie na kolejny rok 1 000zł)
f. CDN Optima
 4 000zł
(Roczna aktualizacja modułu, przedłużenie na kolejny rok 1 000zł)
g. CDN XL, Altum
 8 000zł
(Roczna aktualizacja modułu, przedłużenie na kolejny rok 1 500zł)
h. Drukarka fiskalna  800zł
(Dotyczy zakupu licencji programu AtomStore.integrator umożliwiającego
obsługę drukarek zgodnych z Posnet, w tym drukarek firmy Novitus)
Moduły dodatkowych integracji z hurtowniami oraz pozostałymi partnerami (licencja
jednorazowa
tylko dla wersji AtomStore @server 
 na serwerze dedykowanym klienta,
AtomStore z hostingiem PRO oraz PREMIUM, PREMIUM+ tylko dzierżawa  jest to
związane z kosztami utrzymania serwerów):
a. AMP
 599zł
b. Azymut
 499zł
c. Azymut ebooki
 799zł
d. BDCBike
 599zł
e. BDK
 599zł
f. EcoAndMore
 599zł
g. Eplakaty
 599zł
h. Figi
 599zł
i. Gregorio
 599zł
j. Kartes
 799zł
k. Nife
 799zł
l. Olesiejuk
 599zł

m. Platon
 599zł
n. Pierrot
 599zł
o. Rekman
 599zł
p. RowerSport
 599zł
q. YourNewStyle
 599zł
Pozostałe integracje  wycena indywidualna.

3. Koszty prac graficznych
1. Projekt graficzny PREMIUM  5 000zł
Obejmuje przygotowanie kreacji strony głównej i podstrony produktowej w tym banera
(12 slajdy), 8 godziny konsultacji i korekt, przygotowanie projektu 2 stron
informacyjnych, listingu produktów, ekranu rejestracji i logowania, koszyka, 2 ekranów
procesu zamawiania, konta klienta  zakładki zamówienia, indywidualnych przycisków
graficznych.
2. Oprogramowanie projektu graficznego PREMIUM  6 000zł
Obejmuje wszystkie koszty prac programistycznych (w tym testy w przeglądarkach z
udziałem w rynku powyżej 5% zgodnie z 
http://ranking.pl/pl/rankings/webbrowsers.html
)
związanych oprogramowaniem projektu graficznego PREMIUM w systemie AtomStore,
konfigurację szablonu, a także 8 godziny asysty technicznej podczas wdrożenia.
3. Koszt dodatkowej godziny prac nad projektem graficznym lub oprogramowaniem
projektu graficznego  150zł
4. Koszt wykonania projektu szablonu newslettera wraz z wdrożeniem w systemie
AtomStore  500zł
Szablon testowany jest w programach Thundirbird, Outlook Express oraz serwisie
Gmail.com.
5. Koszt wykonania projektu szablonu aukcji Allegro wraz z wdrożeniem w systemie
AtomStore  800zł
6. Stronnicowanie i filtrowanie produktów w kategorii po AJAX  1 000zł
7. Oprogramowanie modułu Lista życzeń  1 000zł
8. Oprogramowanie projektu graficznego w wersji responsywnej  3 000zł
Dopłata do usługi Oprogramowanie projektu graficznego PRO i PREMIUM w przypadku
zastosowania technologii RWD  szablon dostosowany zostaje do 4 rodzielczości:
1280px (desktop), 1024x768px (tablety), 800x480px (tablet/smartphone), 320x480px
(smartphone).
Wersja responsywna testowana jest w mobilnych wersjach przeglądarek z udziałem w
rynku powyżej 1% zgodnie z http://ranking.pl/pl/rankings/webbrowsers.html.

4. Usługi administracyjne, programistyczne
1. Przygotowanie demo systemu dla klienta  0zł

2. Opłata instalacyjna AtomStore  0zł
3. Opłata za konfigurację serwera dedykowanego  800zł
Dotyczy konfiguracji serwera dedykowanego z zainstalowanym systemem FreeBSD
(konfiguracja Apache, MySQL, PHP, SSH, firewall, kont dostępowych, systemu
backupów). Opłata nie jest pobierana w przypadku gdy Klient wykupi abonament na
administrację serwerem dedykowanym.
4. Opłata jednorazowa za przeniesienie sklepu  499zł
Dotyczy przeniesienia sklepu z serwera współdzielonego na serwer dedykowany, z
serwera dedykowanego na inny serwer dedykowany lub z serwera dedykowanego na
serwer współdzielony (opłata nie jest pobierana w przypadku instalacji oprogramowania
na serwerze dedykowanym przez administratorów NetArch).
5. Koszt dodatkowej godziny prac programistycznych  160zł
6. Koszt dodatkowej godziny prac administracyjnych na serwerze  120zł
7. Cesja sklepu  50zł
Obejmuje pomoc w zmianie konfiguracji sklepu  zmianę sprzedawcy, informacji o
sklepie.
8. Import danych z wybranego systemu ecommerce  800zł
Dotyczy systemów  IAI, Isklep, KQS, OsCommerce, PrestaShop, RedCart, Shoper,
Sote, SunWeb, WellCommerce. Pozostałe systemy  wycena indywidualna.
Import obejmuje  import produktów, zdjęć, kategorii, atrybutów, stanów magazynowych,
cennika podstawowego, bazy klientów, zamówień.

5. Wsparcie techniczne
1. Przedłużenie okresu gwarancji oraz aktualizacji systemu AtomStore oraz
AtomStore @server o 12 mcy  30% ceny licencji
Dotyczy klientów którzy zakupili licencję systemu.
2. Koszt 30 minut wsparcia technicznego telefonicznego lub mailowego  75zł/30
minut
3. Koszt pakietu 10 godzin wsparcia technicznego do wykorzystania w ciągu 3 mcy 
1 000zł
4. Pakiet korporacyjny  1 200zł / mc
Wsparcie techniczne (praca programisty) do 5 godzin / mc, indywidualny konsultant
dostępny telefonicznie w godzinach 818 w dniach poniedziałek  piątek. Dodatkowo
możliwy kontakt SMSowy poza godzinami pracy.
5. Konfiguracja modułu multistore  800zł
Konfiguracja modułu multistore  utworzenie nowego szablonu, stworzenie kategorii dla
nowego sklepu, stworzenie cenników, regulaminów  do 6 godzin roboczych.
6. Szkolenie klienta w siedzibie NetArch  100zł/godzinę
7. Szkolenie przeprowadzone w siedzibie klienta  do uzgodnienia

6. Usługi hostingowe

1. Hosting sklepu PRO  100zł/mc
Przestrzeń dyskowa na serwerze  10GB
Ilość sklepów w MultiStore  1 (jeden dodatkowy sklep)
Limit transferu miesięcznie  100GB
Limit produktów*  10 000
Obsługa kont Allegro  1
Limit aktywnych aukcji Allegro  200
Limit jednoczesnych połączeń  50
Limit miesięczny wyświetleń stron  100 000
Uwagi: brak możliwości integracji z CDN, WFMag (lub innym ERP)
*) W przypadku produktów z wariantami, każdy wariant liczony jest jako oddzielny
produkt
2. Hosting sklepu PREMIUM  300zł/mc
Przestrzeń dyskowa na serwerze  30GB
Ilość sklepów w MultiStore  3 (trzy dodatkowe sklepy)
Limit transferu miesięcznie  300GB
Limit produktów*  25 000
Obsługa kont Allegro  2
Limit aktywnych aukcji Allegro  1 000
Limit jednoczesnych połączeń  100
Limit miesięczny wyświetleń stron  500 000
Liczba gotowych integracji z dostawcami w cenie  2
*) W przypadku produktów z wariantami, każdy wariant liczony jest jako oddzielny
produkt
3. Hosting sklepu PREMIUM PLUS  400zł/mc
Przestrzeń dyskowa na serwerze  50GB
Ilość sklepów w MultiStore  3 (trzy dodatkowe sklepy)
Limit transferu miesięcznie  500GB
Limit produktów*  35 000
Obsługa kont Allegro  3
Limit aktywnych aukcji Allegro  2 000
Limit jednoczesnych połączeń  100
Limit miesięczny wyświetleń stron  1 000 000
Liczba gotowych integracji z dostawcami w cenie  3
Własne IP  1
*) W przypadku produktów z wariantami, każdy wariant liczony jest jako oddzielny
produkt
4. Dopłata za dodatkowy transfer 100GB do pakietów PRO i PREMIUM  49zł/mc
5. Dopłata za dodatkowe 100 000 wyświetleń sklepu do pakietów PRO i PREMIUM 
49zł/mc
6. Opłata za zarządzanie serwerem (AtomStore @server na serwerze dedykowanym
OVH, IQ)  250zł/mc
Obejmuje
 sprawdzenie logów serwera, monitoring pojemności i obciążenia serwera,


sprawdzanie poprawności tworzenia backupów, usuwanie problemów bieżących oraz
przywrócenie konfiguracji i backupu w przypadku awarii.
7. Dzierżawa serwera dedykowanego  zgodnie z cennikiem OVH
8. Koszt dodatkowej godziny pracy administratora  150zł
9. Własne IP dla hostingu PRO oraz PREMIUM 30zł/mc
Umożliwia uruchomienie własnego certyfikatu SSL.

7. Usługi dodatkowe, konsultingowe
1. Przygotowanie specyfikacji systemu dedicated  2 400zł
Spotkanie i dojazd do klienta, ustalenie szczegółów projektu (do 100km od siedziby
NetArch). Usługa obejmuje do 16 godzin roboczych pracy konsultanta.
2. Przygotowanie makiet sklepu (810 stron)  2 000zł
3. Brak oznaczenia systemu sklepu logotypem AtomStore (white label)
a. w przypadku dzierżawy systemu  20% opłaty miesięcznej za dzierżawę
(opłata miesięczna)
b. w przypadku zakupu licencji  20% ceny licencji (
opłata jednorazowa)
4. Analiza KEI słów kluczowych do pozycjonowania  349zł
Wszystkie podane są cenami netto, w przypadku klientów z Polski należy doliczyć należny
podatek VAT w wysokości 23%.

