Cennik

Oprogramowanie ERP do zarządzania
Wzmacnia ﬁrmę i rośnie wraz z nią.

enova szyta na miarę
Skalowalność
Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyﬁkacjom i rozbudowie. Skalowalność to zdolność systemu do efektywnego działania przy zmieniającej się skali biznesu. Oznacza to,
że aplikację można łatwo dostosować do potrzeb rozwijającej się ﬁrmy.

cecha ﬁrmy
Wielkość ﬁrmy

wersja
srebrna
Mikro i małe ﬁrmy

1-3

Liczba stanowisk pracy

wersja
złota

wersja
platynowa

Małe i średnie ﬁrmy

Średnie i duże
przedsiębiorstwa,
grupy ﬁrm powiązanych

1-30

1-100

i więcej

i więcej

i więcej

Podstawowe
- proste typowe funcje

Duża i bardzo duża
- do dyspozycji mechanizm
deﬁniowania cech
i wieloodziałowość

Bardzo duża
- dodatkowo zaawansowana
wielooddziałowość
i wieloﬁrmowość1

TAK

TAK

TAK

Przedsiębiorstwa produkcyjne
i projektowe

NIE

TAK

TAK

Przedsiębiorstwa
i jednostki budżetowe

NIE

TAK

TAK

Współpraca z enova Workﬂow

NIE

Możliwość rozbudowy
o indywidualne funcjonalności

(istnieje możliwość
przejścia na wersję złotą
za różnicę w cenie)

(możliwość zakupu maks.
15 dodatkowych tabel
oraz wszystkich modułów
dodatkowych)

(w cenie nielimitowana
liczba dodatkowych tabel
i wszystkie
moduły dodatkowe)3

Prosty - w oparciu
o mechanizmy własne enova:
ﬁltrowanie list, łatwe wysyłanie
do arkuszy kalkulacyjnych
(MS Excel4, Open Oﬃce)

Dodatkowo mechanizm
Analiz Wielowymiarowych
- analiza danych enova
w MS Excel4

Dodatkowo mechanizm
Analiz Wielowymiarowych
- analiza danych enova
w MS Excel4

Prosta możliwość
przejścia na wersję złotą
za różnicę w cenie.

Prosta możliwość
przejścia na wersję
platynową za różnicę
w cenie.

Złożoność organizacyjna ﬁrmy

Przedsiębiorstwa handlowe
i usługowe

System raportowy
/Business Intelligence

Skalowalność - łatwość
dostosowywania aplikacji
do potrzeb rosnącego
przedsiębiorstwa

1
2

(proste)

TAK

(w podstawowej
funkcjonalności)

NIE2

Prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem enova.
Współpracuje z wybranymi modułami dodatkowymi.

3
4

TAK

TAK

(w rozbudowanej, w pełni
konﬁgurowalnej wersji)

TAK

Największa i najbardziej
rozbudowana wersja.

Licencja musi zawierać wyłącznie moduły platynowe.
Wersja 2007 i późniejsze.

Cennik obowiązuje od 6.11.2013 r. Ceny w PLN mają wartość netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.
Przedstawione ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

Cennik enova
Otwarta struktura
Oprogramowanie ERP enova ma otwartą strukturę. Każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego
obszaru działalności ﬁrmy: zarządzania kadrami, rachuby płac, ewidencji środków pieniężnych, fakturowania,
gospodarki magazynowej, sprzedaży, prowadzenia księgi inwentarzowej, księgowości itp. Dzięki odpowiedniemu
doborowi aplikacji i ich precyzyjnej konﬁguracji na etapie wdrożenia, otrzymują Państwo system idealnie dostosowany do potrzeb ﬁrmy.

enova standard1
moduł

wersja srebrna

wersja złota

wersja platynowa

1190

2990

enova Księga Podatkowa

450

-

-

2290

enova Księga Inwentarzowa

290

990

enova Faktury

190

490

enova Handel3

690

1390

-

1990

enova CRM

390

890

enova Serwis

290

690

enova Szkolenia

790

790

enova Wypożyczalnia

290

690

enova Członkowie

690

690

enova Workﬂow

-

300 (wersja Lite)

enova Projekty

-

1690

enova Podgląd

690

690

enova Analizy Wielowymiarowe

-

1290

enova Preliminarz EŚP

-

790

enova Delegacje Służbowe

-

490

enova Opis Analityczny - aktywacja

-

320

enova Tabele dodatkowe

-

1-5 tabel cena za 1 szt. 360
6-15 tabel cena za 1 szt. 720

enova Księga Handlowa
2

enova Produkcja

4

Prosimy o kontakt
z Autoryzowanym Partnerem Soneta.

enova Kadry Płace

1

Dostępna w wersji wieloﬁmowej - prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem.
Kolor Księgi Inwentarzowej deﬁniowany jest przez rodzaj księgowości.
3
Moduł zawiera Faktury oraz Magazyn, nie może występować w ramach jednej instalacji z enova Faktury.
4
Modul zawiera CRM oraz Budżetowanie.
2

enova dla biur rachunkowych1
moduł

wersja srebrna

wersja złota

enova Kadry Płace BR

1428

3588

enova Księga Podatkowa BR

540

-

enova Księga Handlowa BR

-

2748

348

1188

enova Księga Inwentarzowa BR
1

W cenie moduł dodatkowy enova Praca na Wielu Bazach (zawiera enova Platforma Managera).

wersja platynowa
Prosimy o kontakt
z Autoryzowanym
Partnerem Soneta.

Cennik enova
Dostosowana do potrzeb
Środowisko enova doskonale dostosowuje się do ewoluujących przedsiębiorstw, które wchodzą w fazę dynamicznego rozwoju. Oprócz możliwości rozwoju systemu o standardowe moduły należące do pakietów, oferujemy także
szereg dodatkowych aplikacji o specjalistycznych funkcjonalnościach.

enova moduły dodatkowe
enova Analizy MS Excel

2490

enova Jednostki Budżetowe

1990

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

1490

enova Wirtualne Rachunki Bankowe

2490

enova Importy Księgowe

1490

enova Eksporty Księgowe

1490

enova Pracownicy Eksportowi

1990

enova Pracownicy Uczelni

1990

enova Pracownicy Koszty Projektów

1990

enova 4Trans (Tachoscan)

890

enova Czas Pracy (import z XML)

890

enova Platforma Managera

690

enova Praca na Wielu Bazach (zawiera enova Platforma Managera)

1490

enova Zarządzanie Odzieżą Robczą (wyposażenie pracownika)

1490

enova Import/Eksport RCP

600

enova Zbiorcza Edycja Czasu

1490

enova SMS

890

enova CRM Outlook

890

enova eFakturaKIR (invooclip)

600

enova eFaktura GreenMail24

720

NOWOŚĆ

enova Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra standard EPL
enova Komunikacja z drukarkami etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter

190
w standardzie enova

enova EDI
enova Harmonogram Zadań

1490
1490

NOWOŚĆ

Aktualizacje enova
Gwarancja rozwoju
Użytkownik oprogramowania uzyskuje 12-miesięczną gwarancję, która obowiązuje od dnia zakupu i może odtworzyć gwarancję poprzez wykupienie aktualizacji terminowej lub otwartej. Gwarancja upoważnia do pobierania
bezpłatnych aktualizacji oraz nowych wersjii oprogramowania bezpośrednio ze strony (www.enova.pl).
Aktualizacja terminowa¹

15% wartości cen podstawowych z aktualnie obowiązujacego cennika

Aktualizacja otwarta²

30% wartości cen podstawowych z aktualnie obowiązujacego cennika

¹ Aktualizacja systemu z odtworzeniem warunków gwarancji na kolejne 12 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego
okresu gwarancyjnego.

² Odpłatna aktualizacja systemu z odtworzeniem warunków gwarancji na kolejne 12 miesięcy od daty jej zakupu, dostępna dla klientów
nieposiadających ważnej gwarancji.

Cennik enova365
Zakup - zawiera enova standard
enova365 w chmurze prywatnej
W takim rozwiązaniu część użytkowników korzysta z wersji desktopowej systemu, a część z wersji dostępnej
przez przeglądarkę.
moduł

wersja srebrna

wersja złota

enova365 Handel1

966

1738

enova365 Kadry Płace

1666

3738

Prosimy o kontakt
z Autoryzowanym Partnerem Soneta

Dostępne w ofercie w I kwartale 2014

Kolejne moduły
1

wersja platynowa

Dostępny w ofercie od 1.01.2014 r.
Dla obecnych użytkowników możliwe jest przejście z enova standard na enova365 za różnicę w cenie.

Wynajem - na platformie Windows Azure
enova365 w chmurze publicznej
Rozwiązanie daje dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową. Nie wymaga instalacji infrastruktury IT w ﬁrmie.
moduł
enova365 Handel1

wersja srebrna

wersja złota

126/mc promocja 94/mc2

176/mc promocja 94/mc2

171/mc

309/mc

enova365 Kadry Płace

Prosimy o kontakt
z Autoryzowanym Partnerem Soneta

Dostępne w ofercie w I kwartale 2014

Kolejne moduły
1

wersja platynowa

Dostępny w ofercie od 1.01.2014 r. Promocja do 31 III 2014.
Oferta dotyczy wyłącznie wersji z jedną instalacją.
2

Rozwiązania dodatkowe enova365
enovaNet i Pulpity enova365
moduł

1-50 użytkowników

51-200 użytkowników

201 i więcej użytkowników

2990

8990

19990

enova365 Pulpit Pracownika1
enova365 Pulpit Kierownika

199 zł za jedno stanowisko

1

enovaNet Zamówienia

1990

5990

11990

enovaNet CRM2

1990

4990

9900

2

1

Dawniej enovaNet Kadry Płace.

2

Docelowo funkcjonalność enovaNet zostanie zastąpiona modułami enova365.

enova365 Pulpit Pracownika BR
Liczba pracowników

Cena

1-50

2990

51-200

8990

201-...

19990

Dopłata za użytkowanie enova365 Pulpit Pracownika/Kierownika w kolejnej
bazie dotyczy licencji typu BR, BR dla Grupy, Wieloﬁrmowej
5% wartości od sumy wartości posiadanej instalacji, jako suma
enova365 Pulpit Pracownika, oraz ilości stanowisk enova365 Pulpit Kierownika

Cała oferta enova będzie dostępna w architekturze enova365 w 2014 r.
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Soneta Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,
tel./fax +48 12 261 36 41,
e-mail: info@enova.pl,
www.enova.pl, www.enova365.pl

