Cennik produktów przedstawiono w tabeli. Licencja użytkowania programu jest czasowa. Za
licencję użytkowania programów ILUO pobierana jest opłata z góry. System płatności działa na
zasadzie „doładowania” konta. Użytkownik wpłaca dowolną kwotę, natomiast system w zależności
od wariantu programu ILUO i liczby używanych stanowisk wylicza okres aktywności licencji.
Co zyskujesz dzięki naszemu modelowi sprzedaży?
• Płacisz znacznie mniej niż w modelu licencji dożywotniej - brak bariery wejścia w
zaawansowane rozwiązanie.
• Ty decydujesz, kiedy chcesz doładować konto i na jaką kwotę. Kontrolujesz koszty.
• Masz możliwość zmiany konfiguracji - wariantu (START, KOMFORT, PREMIUM) i/lub
liczby stanowisk - w dowolnym momencie. Rozwiązujesz problem dostosowania systemu
informatycznego do sezonowości sprzedaży. Optymalizujesz koszty - niższa konfiguracja,
niższa opłata.
• Zawsze masz prawo do najnowszej wersji programu. Brak jakichkolwiek kosztów
ukrytych (np. aktualizacje przy zmianach przepisów).
Cena licencji na jedno stanowisko:
Wariant
Cena*
Koszt miesięczny
ILUO Biznes START
180,15,ILUO Biznes KOMFORT
350,29,ILUO Biznes PREMIUM
-550
46,ILUO Biznes ULTIMA
Tel.
* Cena licencji rocznej. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%)
Opłaty za dostęp do konta w chmurze Microsoft (Windows Azure) są całkowicie niezależne od
opłat za licencję programu. Dotyczą tylko tych użytkowników, którzy chcą pracować w chmurze
przy wykorzystaniu połączenia internetowego. Praca w chmurze daje dostęp do danych w
dowolnym miejscu przez 24 godziny na dobę. Użytkownik nie ponosi kosztów inwestycji w
serwery, oprogramowanie i administrację. Ceny za użytkowanie chmury kształtują się następująco:
Cena** - abonament Cena** - abonament
miesięczny
roczny
do 3 stanowisk
90,- 75,- Promocja! 900,- 750,- Promocja!
każde następne stanowisko
-25
-250
** Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%)
Wariant

W celu udostępnienia konta w chmurze prosimy o kontakt z ILUO. Ceny zostały skalkulowane w
oparciu o średnie, miesięczne zużycie zasobów Microsoft Azure przy stosunkowo intensywnym
korzystaniu z usługi. W wyjątkowych sytuacjach może jednak okazać się, że rzeczywiste
wykorzystanie usługi będzie przekraczało zaproponowane przez nas wartości. Zastrzegamy sobie w
tym przypadku prawo do renegocjacji ceny.

