dla biznesu

usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure

Oprogramowanie ERP do zarządzania

enova365 szyta na miarę
skalowalna
System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych – oznaczonych kolorami srebrnym, złotym
i platynowym. enova365 pozwala łączyć moduły w różnych „kolorach”, aby dokładnie odwzorować potrzeby małych,
średnich i dużych ﬁrm. Wraz z rosnącymi potrzebami ﬁrmy łatwo rozwijać system, a przejście między ich wariantami
odbywa się na zasadzie dodania funkcjonalności z wyższej wersji za różnicę w cenie.

wersja platynowa
średnie i duże firmy
kilkadziesiąt stanowisk programu
wersja złota
małe i średnie firmy
kilka, kilkanaście stanowisk programu
wersja srebrna
mikro i małe firmy
kilka stanowisk programu
zaawansowana wielooddziałowość i wielofirmowość,
możliwość rozbudowy o indywidualne funkcjonalności
wielooddziałowość i możliwość definiowania cech
proste, standardowe funkcje

enova365 w chmurze
Użytkownik loguje się do systemu
poprzez przeglądarkę internetową,
może korzystać z systemu również na
urządzeniach mobilnych (tabletach,
smartfonach).

html

Windows 8.1

Android

model korzystania
Klient nabywa usługę, w ramach której korzysta z oprogramowania enova365 zainstalowanego na Platformie Microsoft
Azure. Opłata (abonament) obejmuje zatem koszt wynajmu licencji systemu enova365 oraz wirtualnej infrastruktury
(wraz ze wszelkimi jej komponentami), na której oprogramowanie jest zainstalowane. Usługa SaaS enova365
na Platformie Microsoft Azure zapewnia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez konieczności
ponoszenia dużych wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem infrastruktury informatycznej (np. serwery).

usługa SaaS enova365 na platformie Microsoft Azure
oprogramowanie enova365

abonament miesięczny lub roczny
(przy abonamencie rocznym 7% rabatu)
Użytkownik ma możliwość wyboru interfejsu,
z którego chce korzystać:
- interfejs przeglądarkowy (HTML5),
- interfejs dotykowy (Windows 8.1)
- interfejs mobilny (Android)

infrastruktura IT na Platformie Microsoft Azure

uruchomienie i konﬁguracja usługi (wdrożenie)

abonament miesięczny lub roczny
Użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju bazy, z
której chce korzystać:
- typ 1
- typ 2
- typ 3

Prosimy o kontakt
z Autoryzowanym Partnerem

cennik enova365
enova365 moduły podstawowe
miesięczny abonament za jedno stanowisko
wybranego modułu

moduł

wersja
platynowa

wersja
złota

wersja
srebrna

roczny abonament za jedno stanowisko
wybranego modułu (7% rabatu)

wersja
platynowa

wersja
złota

wersja
srebrna

enova365 Kadry Płace

75

166

837

enova365 Księga Podatkowa

26

-

290

-

-

125

-

1 395

enova365 Księga Inwentarzowa

17

52

190

580

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

21

21

234

234

enova365 Księga Handlowa

1 853

enova365 Windykacja

45

-

502

11

26

123

290

enova365 Handel

46

78

513

871

enova365 Przedstawiciel Handlowy

-

83

enova365 Produkcja

-

104

enova365 CRM

23

46

enova365 Serwis

17

36

-

41

enova365 Szkolenia
enova365 Wypożyczalnia

Prosimy o kontakt
z Autoryzowanym Partnerem Soneta.

-

enova365 Faktury

-

926

-

1 161

257

513

190

402

-

458

190

402

-

402

-

982

17

36

enova365 Członkowie

-

36

enova365 Projekty

-

88

enova365 Workﬂow

-

13

-

145

enova365 DMS

-

17

-

179

enova 365 Konﬁgurator Workﬂow i DMS

-

104

-

1 161

36

36

402

402

enova365 Preliminarz EŚP

-

41

-

458

enova365 Delegacje Służbowe

-

26

-

290

enova365 Opis Analityczny - aktywacja

-

17

-

190

enova365 Tabele dodatkowe

-

1

enova365 Podgląd

1-5 tabel 15/szt.
6-15 tabel 30/szt.

-

1-5 tabel 167/szt.
6-15 tabel 335/szt.

koszt infrastruktury na
Platformie Microsoft Azure*
baza

typ 1

typ 2

typ 3

abonament miesięczny
za jednego użytkownika
w danym typie bazy

40

50

60

abonament roczny
za jednego użytkownika
w danym typie bazy

480

600

720

2

5

10

minimalna liczba
użytkowników
w bazie danego typu

1

*

Zakup modułu enova365 Konﬁgurator Workﬂow i DMS jest jednorazowy dla wszystkich
stanowisk DMS oraz Workﬂow Platynowy posiadanych aktualnie oraz w przyszłości.
Jest niezbędny do uruchomienia pierwszego stanowiska.
przy wyborze bazy należy kierować się wielkością instalacji (wielkość przetwarzanych
danych) oraz liczbę użytkowników (maksymalna liczba użytkowników logujących się do
bazy równocześnie, nie należy utożsamiać tej wartości z liczbą stanowisk systemu).

Prosimy o kontakt
z Autoryzowanym Partnerem Soneta.

dodatkowe stanowisko

cennik enova365
ERP poza biurem
Aplikacje służące do samoobsługi Kontrahentów, Klientów, Pracowników, współpracują z modułami podstawowymi,
rozszerzając ich funkcjonalność.

enova365 Pulpity2
do 50
użytkowników

moduł

do 200
użytkowników

miesięczny
abonament

roczny
abonament
(7% rabatu)

miesięczny
abonament

125

1 395

375

enova365 Pulpit Pracownika

do 1 000
użytkowników

roczny
abonament
(7% rabatu)

4 185

miesięczny
abonament

829

powyżej 1 000
użytkowników
miesięczny
abonament

roczny
abonament
(7% rabatu)

9 252

1 020

11 383
89

roczny
abonament
(7% rabatu)

8

89

8

89

8

89

8

enova365 Edycja kalendarza
w Pulpicie Pracownika

206

2 299

206

2 299

206

2 299

206

2 299

enova365 Pulpit Kontrahenta

104

1 161

291

3 248

458

5 111

604

6 741

62

692

125

1 395

208

2 321

333

3 716

enova365 Pulpit Kierownika3
cena za dostęp dla jednej osoby

enova365 Workﬂow w Pulpitach4

Środowisko enova365 doskonale dostosowuje się do rozwijających się przedsiębiorstw, poprzez prosty dobór kolejnych stanowisk oraz przejście na wyższą wersję. Oprócz możliwości rozbudowy systemu o standardowe moduły, oferujemy także szereg
dodatkowych aplikacji o specjalistycznych funkcjonalnościach. Wybierz moduły dodatkowe, które pomogą rozwinąć Twoją ﬁrmę.

enova365 moduły dodatkowe5
moduł

miesięczny abonament
za jedno stanowisko
wybranego modułu

roczny abonament
za jedno stanowisko
wybranego modułu
(7% rabatu)

enova365 Pracownicy Eksportowi

104

1 116

enova365 Pracownicy Uczelni

104

1 116

enova365 Pracownicy Prokuratury

313

3 493

enova365 Pracownicy Koszty Projektów

83

926

enova365 Czas Pracy

83

926

enova365 Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)

62

692

enova365 Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych

29

324

enova365 Jednostki Budżetowe

83

926

enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe

91

1 016

104

1 161

enova365 Importy Księgowe

62

692

enova365 Eksporty Księgowe

62

692

enova365 EDI

83

926

208

2 321

enova365 e-Sklepy Konektor

83

926

enova365 SMS

37

413

enova365 e-mail

83

926

enova365 Harmonogram Zadań

62

692

enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe

enova365 Integrator

Podane ceny dotyczą zakupu pakietu dostępów online w obrębie wybranego rodzaju Pulpitu i są zakładane dla każdego nazwanego Użytkownika.
Wymaga stosownej licencji na bazę danych.
Pulpit Kierownika jest rozszerzeniem funkcjonalności Pulpitu Pracownika o funkcje menadżerskie, nie może być zakupiony samodzielnie.
4
Wymaga co najmniej jednego stanowiska Workﬂow w wersji Platynowej w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowników Workﬂow w Pulpitach musi być dostosowany do największego
posiadanego przedziału nazwanych użytkowników innych, posiadanych Pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). Workﬂow w Pulpitach dostępny jest w sprzedaży wyłącznie z jednym z podstawowych
pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). Nie jest sprzedawany samodzielnie.
5
Moduły dodatkowe licencjonowane są na instalację (nie na pojedyncze stanowiska), wymagają odpowiedniego modułu podstawowego.
2

3

cennik enova365
enova365 BI
Moduł jest licencjonowany w modelach na obszar lub na ﬁrmę.

Obszar

Firma

Daje możliwość korzystania z predeﬁniowanych dla
danego obszaru wskaźników Użytkownikom systemu
enova365, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
Obszar może zawierać dane z wielu modułów enova365,
które przynależą merytorycznie do danej dziedziny.

Daje możliwość korzystania z predeﬁniowanych dla
wszystkich obszarów wskaźników oraz tworzenia własnych
raportów i wskaźników Użytkownikom systemu enova365,
którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.

Obszar BI Kadrowo-Płacowy

Obszar BI Finansowy

Kadry Płace

Księga Handlowa lub
Księga Podatkowa

Inne moduły przypisane
do Kadr Płac np.:
- Szkolenia pracownicze
- Delegacje służbowe
- Czas pracy
- Zarządzanie odzieżą roboczą

Inne moduły przypisane do
Księgowości np.
- Księga Inwentarzowa
- Elektroniczne Wyciągi
Bankowe

Obszar BI Handlowy

Obszar BI CRM

Handel lub Faktury

CRM

Inne moduły przypisane
do Handlu np.
- Produkcja
- EDI

Inne moduły przypisane
do CRM np.
- Serwis
- Szkolenia
- Wypożyczalnia
- Członkowie
- Projekty

Ponadto Użytkownicy otrzymują dostęp do pełnego
mechanizmu analitycznego z możliwością zasilenia bazy
enova365 danymi analitycznymi pochodzącymi z innych,
zewnętrznych źródeł danych.

Kompletność

Otwartość

Obszar BI – Kadrowo Płacowy
Obszar BI – Finansowy
Obszar BI – Handlowy
Obszar BI – CRM

Możliwość zasilenia bazy
enova365 danymi analitycznymi pochodzącymi z innych
źródeł danych.

Elastyczność

Powszechność

Możliwość tworzenia własnych
raportów, wskaźników i domen,
dostęp do pełnego mechanizmu analitycznego z możliwością podłączenia dowolnego
narzędzia analitycznego.

Każdy użytkownik systemu
enova365 (o określonych
prawach dostępu) może
korzystać z modułu enova365
BI i ma możliwość skorzystania
ze wskaźników BI.

enova365 BI6
Niezależnie od wybranego modelu licencjonowania modułu enova365 BI by móc
analizować dane w ramach
obszaru wymagane jest posiadane modułu
wiodącego (wyróżnione w tabeli powyżej).

miesięczny
abonament

na obszar

cena za dostęp do jednego, wybranego obszaru

na ﬁrmę
6

179

1 998

1 250

13 950

Moduł enova365 BI licencjonowany jest na instalację (nie na pojedyncze stanowiska).

Cennik obowiązuje od 02.01.2018 r. Podane ceny (w PLN) są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT.
Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

Soneta Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,
tel. +48 12 349 28 00,
e-mail: info@enova.pl,
www.enova.pl

roczny
abonament
(7% rabatu)

