
CENNIK DETALICZNY OPROGRAMOWANIA SKYRASTER z dnia 2017-09-14

CENNIK DETALICZNY

z dnia 2017-09-14
Charakter

Licencja 

bezterminowa

Abonament 

3M

Abonament 

6M

Abonament 

12M

Wsparcie 

limitowane

Wsparcie 

rozszerzone

Wsparcie 

dedykowane

Ilość stanowisk
Bez ograniczeń 

czasowych

aktualizacje

serwis 

zgłoszeniowy

aktualizacje

serwis zgłoszeniowy

czas reakcji 3-5 dni

10h do wykorzystania

aktualizacje

serwis zgłoszeniowy

czas reakcji 24-48h

30h do wykorzystania

Wymaga internetu przy 

każdym uruchomieniu
-

Rozliczanie / ceny Całość 3 miesiące 6 miesięcy 1 rok - 3 miesiące 3 miesiące

OPROGRAMOWANIE RAPORTOWE [PL]

RaportyGPS Standard 1-st. 378,00 zł 99,00 zł 129,00 zł 189,00 zł
RaportyGPS PRO 1-st. 589,00 zł 149,00 zł 199,00 zł 289,00 zł
RaportyGPS z modułami 

mapowym, EDV2 i 

dokładnościowym
1-st. 1 248,64 zł 299,00 zł 399,00 zł 617,44 zł

Dodatkowe stanowisko 1-st. 294,50 zł 79,00 zł 99,00 zł 144,50 zł
moduł EDV2 wielostan. 239,00 zł
moduł mapowy wielostan. 239,00 zł
moduł dokładnościowy wielostan. 239,00 zł

OPROGRAMOWANIE POLOWE RTK [PL]

RTK PowerGPS PRO 1-st. 1 198,00 zł 299,00 zł 429,00 zł 599,00 zł
RTK PowerGPS PRO z 

modułami Extra i 

Transformacje Raporty
1-st. 1 472,16 zł 379,00 zł 529,00 zł 817,04 zł

Dodatkowe stanowisko 1-st. 599,00 zł 159,00 zł 199,00 zł 299,50 zł
moduł Extra 1-st. 149,00 zł
moduł Transformacje 1-st. 149,00 zł
moduł Raporty 1-st. 149,00 zł

KOMPLETY [PL]

RTK PowerGPS PRO + 

RaportyGPS PRO 1-st. 1 644,04 zł 389,00 zł 559,00 zł 816,96 zł

79,00 zł

700,00 zł 2 500,00 zł

119,00 zł

79,00 zł

79,00 zł

119,00 zł

119,00 zł

Wynajem na czas trwania abonamentu

(minimalny czas trwania umowy

3 miesiące)

TAK -

brak

RaportyGPS PRO 1-st. 1 644,04 zł 389,00 zł 559,00 zł 816,96 zł

RTK PowerGPS PRO z mod. 

Extra, Transformacje, 

Raporty + RaportyGPS PRO 

z mod. 

EDV2,mapowym,dokładno

ściowym

1-st. 2 312,68 zł 539,00 zł 779,00 zł 1 219,31 zł

Cennik netto - do ceny ostatecznej (brutto) należy doliczyć podatek VAT (23%)

Cennik obejmuje wersje PL - tylko na rynek polski (dostosowanie do wersji zagranicznych nie jest uwzględnione)

Płatności dotyczące abonamentu realizowane z góry (za każdy rozpoczęty okres subskrypcji/abonamentu)

Wsparcie i możliwości:

Aktualizacja programów w ramach serii II pozostaje bezpłatna

Użytkownik programu może skorzystać z bezpłatnego rocznego konta dysku sieciowego rtk24.net

Użytkownik programu otrzymuje do dyspozycji (bezpłatnie) panel zgłoszeniowy, na którym może zgłaszać uwagi, sugestię i rzeczy do zmiany/poprawki

Panel zgłoszeniowy umożliwia również śledzenie postępu wprowadzania zmian oraz głosowania na priorytety wprowadzania kolejnych funkcji

W przypadku wydania serii III, dla użytkowników wersji bezterminowych będzie możliwy płatny upgrade (ulepszenie)

W przypadku wydania serii III, dla użytkowników aktywnych wersji abobamentowych będzie możliwe bezpłatne przejście na serię III

Zakup programu ze wsparciem minimalnym nie gwarantuje utrzymania ciągłości aktualizacji i bezpłatnego wsparcia


