Ceník
Název produktu
Cena 1. instalace v Kč
Ekonom komplet (obsahuje všechny moduly) bez výkaznictví PAP
11 130,Ekonom komplet (obsahuje všechny moduly) včetně výkaznictví PAP
21 130,Ekonom: modul Účetnictví
3 570,Ekonom: modul Účetnictví včetně výkaznictví PAP
13 570,Ekonom: modul Kniha došlých faktur (včetně elektronického platebního
2 070,styku)
Ekonom: modul Kniha vydaných faktur
2 070,Ekonom: modul Majetek
2 070,Ekonom: modul Pokladna
1 350,Elektronický oběh došlých faktur – Správa závazků
dle dohody
Evidence korespondence
1 350,Evidence dětí (včetně správy ošetřovného)
5 970,Evidence žáků ZUŠ (evidence, vyúčtování, tisk vysvědčení, matrika)
5 500,Inventura
2 500,Mateřská škola – satelit
4 900,Mateřská škola – žádosti o přijetí
3 500,Matrika pro mateřské školy
4 900,Objednávky
1 350,Ochranné pracovní pomůcky
1 350,Pečovatelská služba komplet (obsahuje oba moduly)
9 490,Pečovatelská služba: modul Pečovatelská služba
7 854,Pečovatelská služba: modul Rozvoz jídel
4 500,Personalistika
2 310,Pokladna + sklad
4 350,Půjčovna nástrojů
3 500,Sklad
2 970,Sklad potravin s normováním jídel a spotřebním košem
2 970,Sklad potravin s normováním jídel a s výpočtem nutričních hodnot pro
7 854,zdravotnická zařízení
Sklad s možností prodeje
4 350,Sklad s možností prodeje a evidencí spotřební daně
14 900,Spisová služba s vazbou na datovou schránku
3 500,Spisová služba pro správu více datových schránek
dle dohody
Výběrová řízení
3 500,Cena každé další instalace na další stanici je ve výši 30 % z ceny 1. instalace. Celková cena je stanovena
cenou a počtem jednotlivých instalací programového vybavení Nídl. Při současném odběru více produktů je
možno ceny dohodnout individuálně. V uvedených cenách není zahrnuto cestovné.
Všechny uvedené programy Vám u nás na požádání předvedeme. Datum předvedení je nutno dohodnout
min. 2 dni předem.
Informace o dalších produktech a jejich cenách vám poskytne zástupce dodavatele.
Demoverze všech programů si stáhněte na stránce www.nidl.cz
Máte-li zájem o zakoupení nebo předvedení některých programů, objednejte na adrese:
Ing. Hana Nídlová
Nádražní 289
363 01 Ostrov
Nebo telefonicky: 604 684 395
Nebo e-mailem: h.nidlova@nidl.cz

