cennik usług od dnia 1.07.2017
(aktualizacja 1.09.2018 - webhooki)

1 Koszt dzierżawy i hostingu AtomStore
Klient decydując się na korzystanie z oprogramowania w formie usługi, zyskuje dożywotnią gwarancje oraz aktualizacje
przez cały okres trwania umowy.
W skład świadczonych usług dzierżawa systemu AtomStore wchodzą gwarancja, support online, aktualizacje systemu
oraz hosting sklepu.

1.1 Dzierżawa systemu AtomStore z hostingiem PRO

399zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 10GB
Ilość sklepów w Multistore - 1 (jeden dodatkowy)
Limit transferu miesięcznie - 100GB
Limit produktów - 10 000
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - 100 000
Obsługa kont Allegro - 1
Limit aktywnych aukcji na Allegro - 200
Liczba gotowych integracji z dostawcami w cenie - 0
Webhooki - nie
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 10zł/m-c

1.2 Dzierżawa systemu AtomStore z hostingiem PREMIUM

599zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 30GB
Ilość sklepów w Multistore - 3 (trzy dodatkowe)
Limit transferu miesięcznie - 300GB
Limit produktów - 25 000
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - 500 000
Obsługa kont Allegro - 2
Limit aktywnych aukcji na Allegro - 1 000
Liczba gotowych integracji z dostawcami w cenie - 2
Webhooki - nie
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 1

1.3 Dzierżawa systemu AtomStore z hostingiem PREMIUM+

799zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 50GB
Ilość sklepów w Multistore - 3 (trzy dodatkowe)
Limit transferu miesięcznie - 500GB
Limit produktów - 35 000
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - 1 000 000
Obsługa kont Allegro - 3
Limit aktywnych aukcji na Allegro - 2 000
Liczba gotowych integracji z dostawcami w cenie - 3
Webhooki - tak
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 2

1.4 Dzierżawa systemu AtomStore z hostingiem CLOUD 4 rdzenie

1 599zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 100GB
Ilość sklepów w Multistore - bez limitu
Limit transferu miesięcznie - 1 000GB
Limit produktów - bez limitu
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - bez limitu
Obsługa kont Allegro - bez limitu
Limit aktywnych aukcji na Allegro - bez limitu
Liczba gotowych integracji z dostawcami w cenie - 4
Webhooki - tak
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 3

1.5 Dzierżawa systemu AtomStore z hostingiem CLOUD 8 rdzeni

2 499zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 200GB
Ilość sklepów w Multistore - bez limitu
Limit transferu miesięcznie - 2 000GB
Limit produktów - bez limitu
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - bez limitu
Obsługa kont Allegro - bez limitu
Limit aktywnych aukcji na Allegro - bez limitu
Liczba gotowych integracji z dostawcami w cenie - 6
Webhooki - tak
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 4

1.6 Dzierżawa systemu AtomStore z hostingiem CLOUD 16 rdzeni

3 999zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 400GB
Ilość sklepów w Multistore - bez limitu
Limit transferu miesięcznie - 3 000GB
Limit produktów - bez limitu
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - bez limitu
Obsługa kont Allegro - bez limitu
Limit aktywnych aukcji na Allegro - bez limitu
Liczba gotowych integracji z dostawcami w cenie - 8
Webhooki - tak
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 5

1.7 Dzierżawa systemu AtomStore z hostingiem CLOUD 32 rdzenie

6 999zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 600GB
Ilość sklepów w Multistore - bez limitu
Limit transferu miesięcznie - 5 000GB
Limit produktów - bez limitu
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - bez limitu
Obsługa kont Allegro - bez limitu
Limit aktywnych aukcji na Allegro - bez limitu
Liczba gotowych integracji z dostawcami w cenie - 10
Webhooki - tak
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 6

1.8 Dopłata za dodatkowy transfer 100GB do hostingu PRO, PREMIUM i PREMIUM+

49zł netto/m-c

1.9 Dopłata za dodatkowe 100 000 wyświetleń sklepu hostingu PRO, PREMIUM i PREMIUM+

49zł netto/m-c

1.10 Dzierżawa własnego IP (ponad limit w pakiecie)

10zł netto/m-c

Dotyczy usług AtomStore dzierżawionych zgodnie z bieżącym cennikiem usług. W przypadku Klientów, którzy korzystają
z poprzednich cenników koszt dzierżawy własnego IP wynosi 30zł/m-c.

1.11 Opłata za zawieszenie działalności sklepu

149zł netto/m-c

Opłata za utrzymywanie sklepu na serwerze i dostęp do panelu administracyjnego. W okresie zawieszenia system ma
zablokowaną opcje sprzedaży oraz wyłączony harmonogram działań (CRON).

2 Koszt dzierżawy modułów dodatkowych
2.1 Blog

49zł netto/m-c

2.2 RMA

149zł netto/m-c

Tylko w przypadku AtomStore, moduł RMA wliczony jest w cenę systemu AtomStore.B2B)

2.3 Integracje z systemami FK, ERP
Infakt
wFirma

0zł netto/m-c
49zł netto/m-c

Subiekt

99zł netto/m-c

Kamsoft

149zł netto/m-c

WF-Mag

200zł netto/m-c

Comarch Optima

300zł netto/m-c

Comarch XL

700zł netto/m-c

Drukarka fiskalna
2.3 Integracje z hurtowniami - koszt dodatkowego modułu integracji

49zł netto/m-c
39zł netto/m-c

Lista aktualnie dostępnych modułów integracji znajduje się pod adresem: http://www.atomstore.
pl/funkcjonalnosc/integracje.html#integracje_z_hurtowniami
W ramach pakietów 1.1-1.7 Klient otrzymuje do wyboru gotowe integracje zgodnie z ilością dostępnych w cenniku.
Dodatkowe integracje są płatne 39zł/m-c.

3 Koszt dzierżawy i hostingu AtomStore.B2B
AtomStore.B2B to rozszerzona wersja systemu AtomStore dostosowana do potrzeb i specyfiki handlu B2B.
Klient decydując się na korzystanie z oprogramowania w formie usługi, zyskuje dożywotnią gwarancje oraz aktualizacje
przez cały okres trwania umowy.
W skład świadczonych usług dzierżawa systemu AtomStore wchodzą gwarancja, support online, aktualizacje systemu
oraz hosting sklepu.

3.1 Dzierżawa systemu AtomStore.B2B z hostingiem PREMIUM

999zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 30GB
Ilość sklepów w Multistore - 3 (trzy dodatkowe)
Limit transferu miesięcznie - 300GB
Limit produktów - 25 000
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - 500 000
Obsługa kont Allegro - 2
Limit aktywnych aukcji na Allegro - 1 000
Webhooki - nie
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 1

3.2 Dzierżawa systemu AtomStore.B2B z hostingiem PREMIUM+

1 399zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 50GB
Ilość sklepów w Multistore - 3 (jeden dodatkowy)
Limit transferu miesięcznie - 500GB
Limit produktów - 35 000
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - 1 000 000
Obsługa kont Allegro - 3
Limit aktywnych aukcji na Allegro - 2 000
Webhooki - tak
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 2

3.3 Dzierżawa systemu AtomStore.B2B z hostingiem CLOUD 4 rdzenie

1 999zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 100GB
Ilość sklepów w Multistore - bez limitu
Limit transferu miesięcznie - 1 000GB
Limit produktów - bez limitu
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - bez limitu
Obsługa kont Allegro - bez limitu
Limit aktywnych aukcji na Allegro - bez limitu
Webhooki - tak
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 3

3.4 Dzierżawa systemu AtomStore.B2B z hostingiem CLOUD 8 rdzeni

3 199zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 200GB
Ilość sklepów w Multistore - bez limitu
Limit transferu miesięcznie - 2 000GB
Limit produktów - bez limitu
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - bez limitu
Obsługa kont Allegro - bez limitu
Limit aktywnych aukcji na Allegro - bez limitu
Webhooki - tak
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 4

3.5 Dzierżawa systemu AtomStore.B2B z hostingiem CLOUD 16 rdzeni

3 199zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 400GB
Ilość sklepów w Multistore - bez limitu
Limit transferu miesięcznie - 3 000GB
Limit produktów - bez limitu
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - bez limitu
Obsługa kont Allegro - bez limitu
Limit aktywnych aukcji na Allegro - bez limitu
Webhooki - tak
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 5

3.6 Dzierżawa systemu AtomStore.B2B z hostingiem CLOUD 32 rdzenie

3 199zł netto/m-c

Przestrzeń dyskowa - 600GB
Ilość sklepów w Multistore - bez limitu
Limit transferu miesięcznie - 5 000GB
Limit produktów - bez limitu
Limit miesięczny wyświetleń (wywołań skryptów AtomStore) - bez limitu
Obsługa kont Allegro - bez limitu
Limit aktywnych aukcji na Allegro - bez limitu
Webhooki - tak
Własne IP (możliwość instalacji SSL) - 6

3.7 Dopłata za dodatkowy transfer 100GB do hostingu PREMIUM i PREMIUM+

49zł netto/m-c

3.8 Dopłata za dodatkowe 100 000 wyświetleń sklepu hostingu PREMIUM i PREMIUM+

49zł netto/m-c

3.9 Dzierżawa własnego IP (ponad limit w pakiecie)

10zł netto/m-c

Dotyczy usług AtomStore dzierżawionych zgodnie z bieżącym cennikiem usług. W przypadku Klientów, którzy korzystają
z poprzednich cenników koszt dzierżawy własnego IP wynosi 30zł/m-c.

4 Koszt prac graficznych
4.1 Projekt graficzny PREMIUM

5 000zł netto

Obejmuje przygotowanie kreacji strony głównej i podstrony produktowej w tym banera (1-2 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

4.2 Oprogramowanie projektu graficznego PREMIUM

7 000zł netto

Obejmuje wszystkie koszty prac programistycznych (w tym testy w przeglądarkach z udziałem w rynku powyżej 5%
zgodnie z http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers.html) związanych oprogramowaniem projektu graficznego
PREMIUM w systemie AtomStore oraz konfigurację szablonu.

Koszt dodatkowej godziny prac nad projektem graficznym lub oprogramowaniem projektu
4.3 graficznego

160zł netto

4.4 Koszt opracowania szablonu newslettera w wersji standard

600zł netto

Koszt przygotowania indywidualnego szablonu newslettera w systemie AtomStore na bazie projektu graficznego sklepu
(szablon testowany jest w programach Thundirbird, Outlook Express oraz serwisie Gmail.com).

4.5 Koszt opracowania szablonu newslettera w wersji indywidualnej

1 200zł netto

Koszt przygotowania makiety newslettera, stworzenia indywidualnej kreacji oraz oprogramowania szablonu newslettera
w systemie AtomStore (szablon testowany jest w programach Thundirbird, Outlook Express oraz serwisie Gmail.com) .

4.6 Oprogramowanie projektu graficznego w wersji responsywnej

3 000zł netto

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/web-browsers.html.

4.7 Stronnicowanie i filtrowanie produktów w kategorii po AJAX

0zł netto

Dotyczy szablonów realizowanych od 1 lipca 2017 roku.

4.8 Oprogramowanie modułu Lista życzeń

1 600zł netto

4.9 Indywidualny projekt modułu Blog z oprogramowaniem

1 000zł netto

5 Usługi programistyczne
5.1 Przygotowanie demo systemu dla klienta

0zł netto

Wersja demo systemu instalowana jest na hostingu AtomStore i udostępniana gratis na 30 dni.

5.2 Opłata instalacyjna AtomStore

0zł netto

Dotyczy systemów hostowanych na serwerach AtomStore. W przypadku hostingu na serwerze dedykowanym klienta,
koszt wynosi 800zł + VAT.

5.3 Koszt dodatkowej godziny pracy programisty

180zł netto/h

5.4 Koszt dodatkowej godziny pracy administratora

180zł netto/h

5.5 Import danych z wybranego systemu e-commerce

800zł netto

Migracja danych w zakresie katalogu produktów, kategorii, producentów, cenników, stanów magazynowych, bazy
klientów i użytkowników sklepu (dotyczy systemów cStore, Ebexo, GOshop, IAI, I-sklep, KQS, OsCommerce,
PrestaShop, RedCart, Shoper, Sote, WellCommerce, WooCommerce).
Koszt importu jest wliczony w cenę pakietów wdrożeniowych Szybka migracja, Pakiet Premium i Sklep dedykowany.

5.6 Opłata za konfiguracje serwer dedykowanego

1 000zł netto

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.
Opłata nie jest pobierana w przypadku wykupienia przez klienta usługi "Administracja serwerem dedykowanym" przez
okres +6 m-cy.

5.7 Opłata za administrację serwerem dedykowanym

250zł netto/m-c

Obejmuje - sprawdzenie logów serwera, monitoring pojemności i obciążenia serwera, sprawdzanie poprawności
tworzenia backupów, usuwanie problemów bieżących oraz przywrócenie konfiguracji i backupu w przypadku awarii.

6 Wsparcie, konsulting i usługi dodatkowe
6.1 Opracowanie prototypów graficznych sklepów - 24h

3 500zł netto

Obejmuje opracowanie makiet UX 8-10 stron - strony głównej, listingu w kategorii, karty produktu, koszyka, 2 ekranów
ścieżki zakupowej, ekranu w panelu klienta, strony informacyjnej oraz jednego dodatkowego ekranu wskazanego przez
Klienta.

6.2 Brak oznaczenia systemu sklepu logotypem AtomStore (white label)

30%

W przypadku dzierżawy systemu - 30% opłaty miesięcznej za dzierżawę (opłata miesięczna). W przypadku zakupu
licencji - 30% ceny licencji (opłata jednorazowa).

6.3 Konfiguracja modułu multistore
Konfiguracja modułu multistore - utworzenie nowego szablonu, stworzenie kategorii dla nowego sklepu, stworzenie
cenników, regulaminów - do 6 godzin roboczych.

800zł netto

6.4 Indywidualne wsparcie konsultanta

150zł netto/h

Dotyczy konsultacji telefonicznych, telekonferencji, prac w sklepie Klienta wykonywanych przez konsultanta.

6.5 Pakiet programistyczny - 10h

1 600zł netto

Realizowanie prac w bieżącym m-cu, o ile zostaną zatwierdzone do realizacji do 7 dnia bieżącego miesiąca
W przypadku prac wymagających zmian kluczowych funkcji systemu (mechanizmy wyliczania cen, promocji, procesy
magazynowe, funkcje API), ze względu na konieczność przeprowadzania szerokich testów systemowych niektóre
zmiany mogą być realizowane w dłuższym okresie czasu.
W przypadku takich zgłoszeń Usługodawca poinformuje Klienta o wydłużonym czasie realizacji przez zatwierdzeniem
zgłoszenia.

6.6 Rozszerzone SLA

1 000zł netto

W przypadku awarii krytycznej (system nie działa, brak możliwości realizacji podstawowych funkcji biznesowych w
systemie, w tym brak możliwości składania i obsługi wszystkich zamówień):
Wdrożenie rozwiązania zastępczego w przeciągu 4 godzin zegarowych
Usunięcie awarii do końca następnego dnia roboczego
Usunięcie dysfunkcji (niezgodność ze specyfikacją, istotnie obniżająca wartość biznesową systemu) – w ciągu 2 dni
roboczych.
Usunięcie usterki (niezgodność ze specyfikacją, w niewielkim stopniu obniżająca wartość biznesową systemu, przy czym
możliwa jest alternatywna droga realizacji danej funkcji) – w ciągu 10 dni roboczych.

6.7 Pakiet programistyczny + SLA

2 200zł netto

Cena w przypadku wykupienia przez klienta usług 'Pakiet programistyczny 10h' oraz 'Rozszerzone SLA'

7 Koszty zakupu licencji AtomStore
7.1 Dzierżawa systemu AtomStore 4 rdzenie

19 900zł netto

Wersja systemu przeznaczona do hostowania na serwerach VPS, dedykowanych do 4 rdzeni

7.2 Dzierżawa systemu AtomStore 8 rdzenie

27 900zł netto

Wersja systemu przeznaczona do hostowania na serwerach VPS, dedykowanych do 8 rdzeni

7.3 Dzierżawa systemu AtomStore 16 rdzeni

49 900zł netto

Wersja systemu przeznaczona do hostowania na serwerach VPS, dedykowanych do 16 rdzeni

7.4 Dzierżawa systemu AtomStore 32 rdzeni

79 900zł netto

Wersja systemu przeznaczona do hostowania na serwerach VPS, dedykowanych do 32 rdzenie

7.5 Dzierżawa systemu AtomStore unlimited

129 900zł netto

Wersja systemu przeznaczona do hostowania na serwerach VPS, dedykowanych bez limitu rdzeni

7.6 Przedłużenie okresu gwarancji oraz aktualizacji systemu AtomStore

30%

Koszt przedłużenia wsparcia o 12 m-cy wynosi 30% wartości licencji. Dotyczy klientów którzy zakupili licencję systemu.

8 Koszt zakupu modułów dodatkowych
8.1 Blog

1 000zł netto

8.2 RMA

3 000zł netto

Tylko w przypadku AtomStore, moduł RMA wliczony jest w cenę systemu AtomStore.B2B)

8.3 Integracje z systemami FK, ERP
Infakt

0zł netto

wFirma

1 200zł netto

Subiekt

2 000zł netto

Kamsoft

3 500zł netto

WF-Mag

3 000zł netto

Comarch Optima

4 000zł netto

Comarch XL

8 000zł netto

Drukarka fiskalna

800zł netto

8.4 Integracje z hurtowniami - koszt dodatkowego modułu integracji

699zł netto

Lista aktualnie dostępnych modułów integracji znajduje się pod adresem: http://www.atomstore.
pl/funkcjonalnosc/integracje.html#integracje_z_hurtowniami
W ramach pakietów 1.1-1.7 Klient otrzymuje do wyboru gotowe integracje zgodnie z ilością dostępnych w cenniku.
Dodatkowe integracje są płatne 39zł/m-c.

9 Koszty zakupu licencji AtomStore.B2B
9.1 Dzierżawa systemu AtomStore.B2B 4 rdzenie

26 900zł netto

Wersja systemu przeznaczona do hostowania na serwerach VPS, dedykowanych do 4 rdzeni

9.2 Dzierżawa systemu AtomStore.B2B 8 rdzenie

39 900zł netto

Wersja systemu przeznaczona do hostowania na serwerach VPS, dedykowanych do 8 rdzeni

9.3 Dzierżawa systemu AtomStore.B2B 16 rdzeni

59 900zł netto

Wersja systemu przeznaczona do hostowania na serwerach VPS, dedykowanych do 16 rdzeni

9.4 Dzierżawa systemu AtomStore.B2B 32 rdzeni

99 900zł netto

Wersja systemu przeznaczona do hostowania na serwerach VPS, dedykowanych do 32 rdzenie

9.5 Dzierżawa systemu AtomStore.B2B unlimited

169 900zł netto

Wersja systemu przeznaczona do hostowania na serwerach VPS, dedykowanych bez limitu rdzeni

9.6 Przedłużenie okresu gwarancji oraz aktualizacji systemu AtomStore.B2B
Koszt przedłużenia wsparcia o 12 m-cy wynosi 30% wartości licencji. Dotyczy klientów którzy zakupili licencję systemu.

30%

