CENÍK

Systém MultiCMS je prodáván na základě licenční smlouvy v 5 úrovních nebo
pronajímán v rámci balíčků včetně webhostingu.
Nákup licence
Nákup licence je vhodný pro firmy, které potřebují kompletní řešení na míru nebo které mají
speciální požadavky na implementaci nebo rozšíření. Také pokud nechcete být vázáni nebo si
spočítáte, že se Vám vyplatí koupit přímo licenci, můžete zvolit nákup.
Cenu licence, lze rozprostřít i na více splátek. Dále existuje možnost slev a dalších výhod.
Pronájem v rámci balíčku (Forma ASP)

Pronájem má svá omezení. Jste vázáni na konkrétní balíček a případně na rozšiřující
služby. Rozšíření o specifické věci je možné pouze při nákupu licence a implementaci
dle potřeb.
U pronájmu je možné využít neunikátní připravované šablony nebo si nechat vytvořit
svou. Dále ke snížení ceny je možné využít subdoménu našich adres (např.
firmanovak.vcity.cz).
Díky pronájmu můžete minimalizovat Vaše náklady jak Vám to bude nejlépe vyhovovat.
Kromě speciálních edicí určených pro pronájem se lze dle dohody. Standardní smlouva je
s minimální platností na jeden rok s měsíčními poplatky ve výši 5% z projektu.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.
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Prodej Licence
Edice:
1.
2.
3.
4.
5.

Light Edition (LE)
Small Edition (SE)
Standard Edition
Professional Edition (PE)
Ultra Edition (UE)

6 000,14 000,26 000,89 000,159 000,-

Poznámky:
1. Kompletní seznam zahrnutých modulů a příplatků za rozšíření naleznete na stránce
http://www.multicms.net/moduly_multicms.html.
2. školení ve výši 2 hodin ve Vaší firmě
3. Hosting po dobu 2 let, při pravidelném objednání nové majoritní verze hosting zdarma
neustále
•
•

Aktualizace jsou v ceně po dobu půl roku
Cena grafického zpracování a implementace systému je v závislosti na rozsahu (typicky
cca. 3-6 tis.)

Doplňkové služby:
•
•
•
•
•

Programování dalších specifických částí stránek od 300,- / hod.
Vkládání dat od 200,- / hod.
Hosting od 85,- / měsíc
Hosting samostatného serveru od 4000,- / měsíčně včetně HW, pro edice PE nebo UE
nebo více domén sleva 20%
Školení od 300,- / hod., v případě školení ve Vaší firmě + dopravné

Zvýhodněné ceny:
Další kopie (započítávají se pouze SE a výše):
• druhá kopie
• třetí kopie
• čtvrtá kopie
• pátá kopie
• šestá a další licence

sleva 20%
sleva 25%
sleva 30%
sleva 35%
sleva 40%

Slevy pro organizace:
• pro školství a neziskové organizace
dle projektu
10-30%
• pro začínající firmy (max. do 1 roku od založení)
• pro zajímavé projekty (i některé komerční) můžeme nabídnout i nulové ceny!
• nebráníme se i možným barterovým obchodům
Slevy se nevztahují na MultiCMS Special Edition a doplňkové práce.
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Možnost urychlení zpracování:
Standardní doba pro zpracování je dle projektu (ladění a doplnění v průběhu není započítáno).
Pokud potřebujete zpracování Vašich stránek urychlit, můžeme nabídnout výhradní prioritu pro
Váš projekt za příplatek dle časového rozvrhu. V případě nedodržení termínu, byť i o jeden den,
náš nárok na příplatek zaniká (neplatí při zdržení z důvodů nedodání materiálů, zvyšování
požadavků po uzavření návrhu a termínu apod.).
Multilicence pro tvůrce webů:
•
•
•
•

2-5 licencí (pouze SE a výše)
6-10 licencí (pouze SE a výše)
11 a více licencí (pouze SE a výše)
neomezená multilicence (možno použít jakoukoliv verzi)

•

Aktualizace jsou v ceně půl roku
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provize 30% / licence
provize 40% / licence
provize 50% / licence
dle dohody

Ceník jednorázových služeb
Instalace
Instalace systému na server
Opakovaná instalace systému na server
Přesun systému na jiný server
Dodatečná konfigurace systému na našem serveru
Dodatečná konfigurace systému na vlastním serveru
Registrace do českých vyhledávačů

0,500,1500,0,- / výkon
100,- / výkon
500,-

Zálohování
Kompletní záloha systému a databáze na CD
Obnova dat ze zálohy

500,500,-
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Informace o systému MultiCMS naleznete na stránce www.multicms.net.

Kontaktovat nás můžete několika způsoby:
1. telefonicky na tel. 725 079 204
2. emailem na info@multicms.net
3. nebo pomocí ICQ na čísle 21731497
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