
Cennik programów stacji monitorującej.
Ważny do 30.06.2006

Uwaga: Dla systemu Szerszeń obowiązuje oddzielny cennik
Wszystkie ceny netto (dolicza się 22% VAT)

Ceny w tabeli dotyczą programu obsługującego jeden kanał łączności (np. radio, telefon, gsm itp). W przypadku
programów wielokanałowych - patrz też nizej.

Wersja mini Wersja standard Wersja maxi
(do 25 obiektów) (do 250 obiektów) (do 2500 obiektów)
1250 PLN 2500 PLN 5000 PLN

Zwiększenie liczby obiektów.

1.Dla programu mini:
Za każde dodatkowe 25 obiektów: 625,-PLN lub
Jednorazowe rozszerzenie do wersji Standard (do 250 obiektów): 1250,-PLN

2. Dla programu Standard:
Za każde dodatkowe 250 obiektów: 1250,-PLN lub
Jednorazowe rozszerzenie do wersji Maxi (do 2500 obiektów): 2500,-PLN

Programy wielokanałowe
Możliwe jest niezależne zwiększanie ilości obiektów w poszczególnych kanałach łączności (tylko w programach w
wersji 6.xxx.xxx). Za każdy dodatkowy kanał dopłata wynosi 1/2 kwoty wynikającej z powyższeego cennika, o ile w
innym kanale wykupiono co najmniej taką samą ilość obiektów. (tzn. dla kanału o największej liczbie obiektów ceny
wynoszą 100%, dla pozostałych kanałów - 50%). W takim przypadku łączna ilość obiektów w programie nie sumuje
się. Jest ona równa ilości obiektów w kanale o największej pojemności.

Opcje dodatkowe:

Przejście z wersji 4 lub 5 do wersji 6.xxx.xxx 300,- PLN

Przejście z sytemu Coolnet GSM do NGSM2 625,- PLN

Przejście z systemu GSM NGSM1 do NGSM2 500,- PLN

Obsługa retransmiterów inteligentnych: 500,- PLN
por. Pomoc/Indeks/Retransmitery inteligentne

Obsługa sieci lokalnej: 1000,- PLN
Umożliwia stworzenie stanowisk technicznych (do edycji danych sporządzania 
wydruków itp.) i stanowisk nadzorczych, por. Pomoc/Indeks/Praca w sieci.

Zdalne powiadamianie: 500,- PLN
Wysyła komunikaty o zdarzeniach przez port RS232.
por. Pomoc/Indeks/Zdalne powiadamianie

Mapa synoptyczna 500,- PLN
Umożliwia umieszczenie symboli wszystkich obiektów na jednej skalowanej mapie.
Może być wyświetlana na osobnym  monitorze.

Abonament na pobieranie uaktualnień z Internetu (1 rok):  250,- PLN
Wznowienie abonamentu po przerwie:  500,- PLN
(Ilość uaktualnień nie jest określona. Przez 1 rok od zakupu programu uaktualnienia można pobierać bezpłatnie. 


