Cennik Abonet Systems
obowiązuje od dn. 01.02.2022 (ceny netto)
Start

Standard

Plus

Ekstra

Licencje oprogramowania (opłaty jednorazowe)
340

560

1120

660

Ofernet

Oferta, OferNet

Oferta, OferNet,
Kieszeń 5

Oferta, OferNet,
Kieszeń 5

Moduły dodatkowe (opłaty jednorazowe)
Zalegacze

360

Pharmer

375

Historia sprzedaży

132

Histoia zakupów

132

Abonament podstawowy (opłaty miesięczne)
44

80

115

172,5

pomoc techniczna

v

v

v

v

aktualizacje oprogramowania

v

v

v

v

generowanie i udostępnianie własnej oferty asortymentowej
dla zamkniętej grupy odbiorców

v

v

v

v

dwumiesięczny okres wdrożeniowy - szkolenie personelu

v

v

v

podgląd ofert hurtowni farmaceutycznych

v

v

v

automatyczne pobieranie nowych ofert hurtowni

v

v

v

liczba pobranych ofert

nieograniczona

nieograniczona

nieograniczona

liczba stanowisk (okienek) z podglądem ofert

nieograniczona

nieograniczona

nieograniczona

liczba hurtowni, do których można wysłać zamówienie

nieograniczona

nieograniczona

możliwość optymalizacji zamówień wg najkorzystniejszych
cen i warunków
możliwość wysyłania zoptymalizowanych zamówień drogą
elektroniczną
pobieranie i podgląd ofert innych aptek w ramach zamkniętej
grupy

v

v

v

v
v

optymalizacja zamówień z analizą magazynów aptek

v

Usługi dodatkowe (opłaty miesięczne)
Pharmer - badanie potencjału grup asortymentowych, analiza
zakupów

69

Zalegacze - możliwość najkorzystniejszych przesunięć
pomiędzy aptekami towarów zalegających

23

Historia sprzedaży - generowanie, wysyłanie danych
magazynowych, sprzedażowych na serwer

46

Historia sprzedaży - odbiór danych magazynowych,
sprzedażowych z serwera z jednego punktu

11,5

Historia zakupów - generowanie, wysyłanie danych
zakupowych na serwer
Historia zakupów - odbiór danych zakupowych z serwera z
jednego punktu

46
11,5

System ofert promocyjnych dla grup zakupowych*

11,5

System ofert jednorazowych dla grup zakupowych**

11,5

Pozostałe usługi (opłaty jednorazowe)
każda dodatkowa wizyta na życzenie apteki, poza
dwumiesięcznym okresem wdrożenia

do uzgodnienia

zdalna reinstalacja, rekonfiguracja oprogramowania

140

Uwaga! Przejście z taryfy Standard na Plus wiąże się z zakupem licencji na program Kieszeń 5 w kwocie 560 zł netto
*system ofert promocyjnych - możliwość pobierania i podglądu ofert specjalnych wysyłanych przez biuro grupy. Oferty typu: gazetki,
półki, pakiety; z zamawianiem z aptek do hurtowni podczas codziennych zamówień aptek, opłata wnoszona przez aptekę lub biuro
grupy, wg ustalenia.
**system ofert jednorazowych - system obustronnej komunikacji apteki z biurem grupy; możliwość pobierania, podglądu i
bezpośredniego zamawiania towarów z ofert specjalnych przesłanych przez biuro grupy we wskazanych hurtowniach; oferty
jednorazowe zamawiane są w sposób niezależny od standardowych zamówień aptek w hurtowniach, podczas zamawiania apteka
otrzymuje dane o stanach własnego magazynu; opłata wnoszona przez aptekę lub biuro grupy, wg ustalenia.
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