
Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes 
dostarczając najlepsze na rynku urządzenia fiskalne oraz zaawansowane systemy sprzedaży

i oprogramowanie. Marka Novitus należy do Comp S.A., lidera bezpiecznych rozwiązań IT.

info@novitus.pl
www.novitus.pl

tel. 18 444 00 34
tel. 18 444 00 44

ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy SączNovitus - Centrum Technologii Sprzedaży

CENNIK
Terminale POS
Drukarki paragonowe
Oprogramowanie HoReCa
Urządzenia fiskalne

NAZWA

SOHO - współpraca z programem gastronomicznym

SOHO - współpraca z programem SOSPA

SOHO - moduł raportów własnych

SOHO - przygotowanie raportu

SOHO - eksport danych do programu księgowego

SOHO - obsługa zamków elektronicznych

SOHO - obsługa centrali telefonicznej

SOHO - rezerwacja powyżej 3 obiektów

SOHO - roczna aktualizacja

SOHO - roczna aktualizacja bez kontynuacji

SOHO - zmiana danych licencji

SOSPA - program dla SPA do 10 zasobów

SOSPA - program dla SPA do 30 zasobów

SOSPA - program dla SPA powyżej 30 zasobów

SOSPA - dodatkowe stanowisko obsługi

SOSPA - roczna aktualizacja

SOSPA - roczna aktualizacja bez kontynuacji

Więcej informacji / zamówienia - strona www.oprogramowanie.novitus.pl

CENAOPIS

Moduł umożliwiający połączenie programów SOHO (hotel) i SOGA (gastronomia). Przy jednoczesnym zakupie 
oprogramowania SOGA, SOHO i SOSPA - moduł GRATIS!

Moduł umożliwiający połączenie programów SOHO (hotel) i SOSPA (wellness). Przy jednoczesnym zakupie 
oprogramowania SOGA, SOHO i SOSPA - moduł GRATIS!

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość przygotowania raportów 
na podstawie danych wprowadzonych do programu.

Usługa przygotowania raportu dedykowanego wykonanego wg specyfikacji Klienta.

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość współpracy                      
z programem księgowym (przed zamównieniem należy potwierdzić aktualną listę obsługiwanych programów).

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej oprogramowania SOHO o możliwość rezerwacji 
większej ilości obiektów typu sauna, billard, SPA. Wersja podstawowa pozwala na rezerwację do 3 obiektów.

Zakup w okresie 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.

Zakup w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.

Wygenerowanie nowego klucza licencyjnego związane ze zmianą NIP - usługa płatna w przypadku zmiany formy prawnej 
dotychczasowego właściciela licencji lub przeniesienie praw na nowego właściciela.

Dopłata do wersji podstawowej programu SOSPA za każde dodatkowe stanowisko obsługi.

Zakup w okresie 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.

Zakup w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.

Program przeznaczony do zarządzania obiektami typu SPA jak również samodzielnie funkcjonującymi salonami odnowy. 
Cena wersji uzależniona jest od ilości tzw. 'zasobów' jakimi dysponuje dany obiekt. Jako zasób rozumiane jest stanowisko 
podlegające rezerwacji. Cena oprogramowania uzależniona jest od ilości obsługiwanych zasobów. Tu wersja do 10 
zasobów. Szczegółowy opis oprogramowania na stronie www.oprogramowanie.novitus.pl
PROMOCJA czasowa - RABAT 800 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami typu SPA posiadającymi do 30 zasobów. Jako zasób rozumiane 
jest stanowisko podlegające rezerwacji. PROMOCJA czasowa - RABAT 1 300 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami typu SPA posiadającymi powyżej 50 zasobów. Jako zasób 
rozumiane jest stanowisko podlegające rezerwacji. PROMOCJA czasowa - RABAT 1 800 zł

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej oprogramowania SOHO o możliwość współpracy                     
z centralą telefoniczną.

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej o obsługę zamków elektronicznych. 

OPROGRAMOWANIE

490,00 zł

490,00 zł

490,00 zł

990,00 zł

490,00 zł

490,00 zł

490,00 zł

490,00 zł

10% wartości

30% wartości

30% wartości

990,00 zł

1 490,00 zł

1 990,00 zł

490,00 zł

10% wartości

30% wartości

NAZWA

DEON E (kopia elektroniczna) 

BONO E  (kopia elektroniczna)                  

DELIO PRIME E  (kopia elektroniczna)

HD E (kopia elektroniczna)

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
COMP zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz funkcjonalności jak również specyfikacji produktów.

CENAOPIS

Drukarka fiskalna DEON E to pierwsza w Polsce przenośna drukarka fiskalna realizująca zapis kopii paragonu na 
elektronicznym nośniku danych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Nowoczesna technologia, zamknięta                 
w poręcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla osób prowadzących ruchomą sprzedaż z użyciem komputera, 
laptopa czy palmtopa, lub tradycyjną, gdzie lada sklepowa ma ograniczoną powierzchnię. Pomimo niewielkich rozmiarów 
jej możliwości są ogromne.

Nowoczesna drukarka fiskalna z elektroniczną kopią paragonu dedykowana do małych i średnich punktów handlowych, 
gdzie sprzedaż prowadzona jest z programu komputerowego a drukarka będzie fiskalnym uzupełnieniem tego stanowiska. 
Możliwości BONO E są ogromne - pomimo jej niewielkich gabarytów. Drukarka ta realizuje zapis kopii paragonu na 
elektronicznym nośniku danych (karcie SD dostępnej dla użytkownika).

Najwyższej klasy, wyjątkowo szybka i funkcjonalna drukarka fiskalna realizująca rejestrację kopii wydruków na 
elektronicznym nośniku danych, wg wytycznych Rozporządzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r. Cechy użytkowe drukarki 
(np. drukowanie faktur VAT bezpośrednio na swoim mechanizmie drukującym, wielowalutowość), jej parametry oraz 
zastosowane nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiązania, zapewniające wysoką niezawodność, plasują ją pośród 
drukarek o najwyższym standardzie. Z powodzeniem może być stosowana na każdym stanowisku, na którym sprzedaż 
prowadzona jest z użyciem komputera.

Najwyższej klasy drukarka z kopią elektroniczną paragonu. Pierwsza na polskim rynku drukarka z kolorowym 
wyświetlaczem klienta pozwalającym wyświetlać komunikaty oraz grafikę trybie High Color. Łączy w sobie wszystkie 
poszukiwane przez wymagających użytkowników cechy: szybkość, niezawodność, funkcjonalność. Oprócz funkcjonalności 
spotykanych w innych drukarkach HD E może również drukować również FAKTURY VAT fiskalne i niefiskalne na własnej 
drukarce. Wielowalutowość – możliwość zmiany waluty głównej na dowolną. Liczba PLU: 1 mln, Mechanizm drukujący: 
CITIZEN, szerokość papieru 57 lub 80mm, długość do 100 mb. Złącza: 2 x RS232, 1 x USB (dwukanałowe), Ethernet. 
Wyświetlacz dla kasjera i klienta: graficzny TFT 4,3”, obrotowy. OBSŁUGA EURO. Sterowanie szufladą 6-24V. 
Możliwość drukowania grafiki w nagłówku (logo), grafiki oraz kodów kreskowych i QR pod paragonami oraz w wydrukach 
niefiskalnych, dowolnych wydruków niefiskalnych. Możliwość wyświetlania klipów graficznych na wyświetlaczu.

URZĄDZENIA FISKALNE

2 290,00 zł                                

2 490,00 zł

2 790,00 zł

2 990,00 zł



NAZWA

NP Intensa

NP Intensa z systemem operacyjnym

NP QUANT

NP QUANT z systemem operacyjnym

NP NOIR P

NP NOIR P z systemem operacyjnym

Promocyjny zestaw gastronomiczny Small

Promocyjny Zestaw gastronomiczny Medium

Promocyjny Zestaw gastronomiczny Large

Zestaw gastronomiczny MEGA

Rozbudowa pamięci RAM do 4GB

Rozbudowa pamięci RAM do 8GB

Czytnik kodów kreskowych 2D

Czytnik kart magnetycznych (MSR)

Czytnik kart 2w1 (MSR+RFID)

Czytnik kart 2w1 (MSR+FingerPrint)

Podstawa 2-przegubowa POS QUANT

Wyświetlacz klienta VFD

2-gi ekran LCD 8" do POS OPTIMA

Czytnik kart zbliżeniowych (RFID)

2-gi ekran LCD 8" do POS NOIR/QUANT

Karta zbliżeniowa RFID w formie bransoletki

POS Service Pack Extra Care

POS Service Pack 36 Standard

NPOS Thermal T-260 USB+RS+ETH

Buzzer!

CENAOPIS

15" rezystancyjny ekran dotykowy, 1024x768, 4-rdzeniowy procesor Intel J19000 QuadCore™ 2.0GHz, 2 GB RAM, SSD 64 
GB, porty: 3xRS232 (COM), 3x USB 2.0, 1X USB 3.0, LAN 10/100/1000, VGA, zasilacz zewnętrzny, 12 miesiące gwarancji

15" rezystancyjny ekran dotykowy, 1024x768, 4-rdzeniowy procesor Intel J19000 QuadCore™ 2.0GHz, 2 GB RAM, SSD 64 GB, porty: 
3xRS232 (COM), 3x USB 2.0, 1X USB 3.0, LAN 10/100/1000, VGA, zasilacz zewnętrzny, MS Windows10 IoT, 12 miesiące gwarancji

15" pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, 1024x768, 4-rdzeniowy procesor Intel J19000 QuadCore™ 2.0GHz, 4 GB RAM,
SSD 120 GB, porty: 2xRS232 (COM), 3x USB 2.0, 1X USB 3.0, LAN 10/100/1000, 2-przegubowa podstawa (opcja), zasilacz 
zewnętrzny, 24 miesiące gwarancji

15" pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, 1024x768, 4-rdzeniowy procesor Intel J19000 QuadCore™ 2.0GHz, 4 GB RAM,
SSD 120 GB, porty: 2xRS232 (COM), 3x USB 2.0, 1X USB 3.0, LAN 10/100/1000, 2-przegubowa podstawa (opcja), zasilacz 
zewnętrzny, MS Windows POSREADY7, MS Windows10 IoT, 24 miesiące gwarancji

15" pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, 1024x768, 4-rdzeniowy procesor Intel J19000 QuadCore™ 2.0GHz, 2 GB RAM, HDD 
320 GB, porty: 4xRS232, 5x USB, PS2, LAN 10/100/1000, obudowa aluminiowa, 2-przegubowa podstawa, zasilacz zewnętrzny,
24 miesiące gwarancji

15" pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, 1024x768, 4-rdzeniowy procesor Intel J19000 QuadCore™ 2.0GHz, 2 GB RAM, HDD 
320 GB, porty: 4xRS232, 5x USB, PS2, LAN 10/100/1000, obudowa aluminiowa, 2-przegubowa podstawa, zasilacz zewnętrzny,
MS Windows POSREADY7, MS Windows10 IoT, 24 miesiące gwarancji

W skład zestawu wchodzą:
- 15" POS z ekranem dotykowym
- system operacyjny Microsoft
- SOGA wersja podstawowa

W skład zestawu wchodzą:
- 15" POS z ekranem dotykowym
- system operacyjny Microsoft
- SOGA wersja podstawowa
- SOGA moduł magazynowy

rozbudowa pamięci w urządzeniu POS do max 4GB

rozbudowa pamięci w urządzeniu POS do max 8GB

do POS: NOIR, QUANT

do POS: OPTIMA, Intensa, NOIR, QUANT

do POS: NOIR, QUANT

do POS: NOIR, QUANT

do POS: NOIR, QUANT

wymiana podstawy stałej na 2-przegubową

do POS OPTIMA, Intensa, NOIR, QUANT

dodatkowy ekran LCD 8" montowany do POS OPTIMA

dodatkowy ekran LCD 8" montowany do POS NOIR, QUANT

Karta RFID Mifare 13.56MHz umieszczona na pasku

Wypożyczenie urządzenia zastępczego, koszt przesłania do wskazanego punktu wraz z odbiorem uszkodzonego urządzenia, koszt 
przesłania urządzenia po naprawie łącznie z odbiorem urządzenia zastępczego. Zakup możliwy wyłącznie przy zakupie urządzenia - na 
jednej fakturze. Nie ma możliwości zakupu w terminie późniejszym.

Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy od daty zakupu. Zakup możliwy wyłącznie przy zakupie urządzenia - na jednej fakturze.
Nie ma możliwości zakupu w terminie późniejszym.

Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 300mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 80mm, Średnica rolki: 
83mm, Złącze komunikacyjne: USB + RS-232 + Ethernet, obcinacz papieru

Tzw. "dodatkowy dzwonek". Urządzenie podłączane do drukarki generujące dodatkowy głośny sygnał informujący o wydruku

W skład zestawu wchodzą:
- 15" POS z ekranem dotykowym
- system operacyjny Microsoft
- SOGA wersja podstawowa
- SOGA moduł magazynowy
- drukarka paragonowa NPOS

W skład zestawu wchodzą: 
- POS z ekranem dotykowym POS NOIR
- system operacyjny Microsoft
- SOGA w wybranej konfiguracji zawierającej wersję podstawową oraz dowolnie wybrane moduły: 

• podgląd sal oraz raporty kierownika
• moduł magazynowy
• obsługa bonownika z systemem Android
• moduł raportów własnych
• system lojalnościowy
• eksport danych do programu księgowego
• obsługa drugiej drukarki fiskalnej
• obsługa ekranów kuchennych KDS
• obsługa ekranów zamówień RDS
• obsługa dostaw telefonicznych, tzw. deliwerka
• rejestracja czasu pracy RCP

- drukarka paragonowa NPOS

TERMINALE POS / DRUKARKI PARAGONOWE

1 990,00 zł

2 390,00 zł

2 990,00 zł

3 390,00 zł

3 390,00 zł

3 790,00 zł

3 790,00 zł

4 190,00 zł

4 590,00 zł

4 990,00 zł

100,00 zł

200,00 zł

750,00 zł

300,00 zł

500,00 zł

700,00 zł

900,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

500,00 zł

800,00 zł

2-gi ekran LCD 10" do POS NOIR/QUANT dodatkowy ekran LCD 10" montowany do POS NOIR, QUANT 1 000,00 zł

Karta kelnerska / lojalnościowa Karta magnetyczna, różne wzory. Dla obsługi lub lojalnościowa 5,00 zł

10,00 zł

150,00 zł

500,00 zł

590,00 zł

919,00 zł

Przywoływacz kelnerski - baza Urządzenie wyświetla nr stolika, na którym użyto przycisku przywołującego 490,00 zł

Przywoływacz kelnerski - baza USB Urządzenie wyświetla nr stolika, na którym użyto przycisku przywołującego. Podłączane do urządzenia POS 690,00 zł

Przywoływacz kelnerski - przycisk klienta Przycisk montowany na stoliku umożliwiający przywołanie kelnera 50,00 zł

Przywoływacz kelnerski - pager w formie zegarka Pager w formie zegarka informujący kelnera o wzywaniu przez klienta 290,00 zł

Przywoływacz kelnerski - uchwyt przywoływacza Stojak umożliwiający umieszczenie na nim przywoływacza kelnerskiego oraz krótkiej informacji w formie wydruku 50,00 zł

NAZWA

SOGA - wersja jednostanowiskowa

SOGA - dodatkowe stanowisko sprzedaży

SOGA - wakacyjne stanowisko sprzedaży

SOGA - moduł magazynowy

SOGA - wersja jednostanowiskowa z modułem magazynowym

SOGA XS - wersja jednostanowiskowa

SOGA XS - rozszerzenie do wersji pełnej

SOGA - obsługa bonownika android

SOGA - zamówienia www

SOGA - moduł dostawy telefonicznej

SOGA - moduł raportów własnych

SOGA - przygotowanie raportu

SOGA - system lojalnościowy

SOGA - eksport danych do programu księgowego

SOGA - druga drukarka fiskalna

SOGA - obsługa ekranów kuchennych KDS

SOGA - roczna aktualizacja

SOGA - roczna aktualizacja bez kontynuacji

SOGA - zmiana danych licencji

SOGA - migracja z innego programu gastronomicznego

SOGA - wersja sieciowa

SOHO - program hotelowy do 10 pokoi

SOHO XS - program pensjonatów

CENAOPIS

Profesjonalny a zarazem przyjazny system usprawniający pracę w każdym obiekcie gastronomicznym gdzie szybka                    
i sprawna obsługa klienta jest najwyższym priorytetem. System charakteryzuje się prostotą obsługi oraz nowoczesnym 
interfejsem zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Szeroki wybór modułów dodatkowych zapewnia 
możliwość dopasowania programu do potrzeb każdego użytkownika. Więcej na: www.gastrosfera.novitus.pl

Licencja na każde dodatkowe stanowisko obsługi. Rozszerzenie wersji jednostanowiskowej.

Licencja na każde dodatkowe stanowisko obsługi. Rozszerzenie wersji jednostanowiskowej.
Termin działania do 30 września roku zakupu

Moduł wchodzący w skład pakietu dla gastronomii. Uzupełnia działanie całego systemu o możliwość szczegółowego 
rozliczania stanów oraz wartości magazynu, budowania receptur oraz ewidencjonowania dokumentów od dostawców. 
Dzięki wykorzystaniu jego funkcjonalności można również przygotować kalkulację imprez dla Klientów.

Usługa świadczona na własnej stronie internetowej Klienta umożliwiająca obsługę zamówień internetowych bezpośrednio 
w programie SOGA. W przypadku zamówienia usługi w terminie różnym od daty zakupu programu, wymagana aktualizacja 
wyrównawcza programu SOGA. Obsługa płatności online wiąże się z dodatkową opłatą 2% od obrotu rozliczaną 
bezpośrednio z operatorem płatności DotPay. Opłata roczna za świadczenie usługi. W przypadku kontynuacji na kolejny 
okres roczny udzielany jest rabat 90%.

Promocyjny pakiet oprogramowania, w skład którego wchodzi SOGA wersja podstawowa oraz SOGA moduł 
magazynowy. RABAT 690zł od ceny 3 180 zł. Promocja czasowa.

Moduł umożliwiający współpracę tzw. zdalnych bonowników (palmtop'ów) z oprogramowaniem SOGA. 
Oprogramowanie instalowane na zdalnym bonowniku.

Moduł potocznie nazywany "deliwerką". Umożliwia obsługiwanie zamówień telefonicznych z dowozem do Klienta. 
Umożliwia identyfikacje klienta na podstawie numeru telefonu (wymagany telefon z OS Android).

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość przygotowania raportów 
na podstawie danych wprowadzonych do programu.

Usługa przygotowania raportu dedykowanego wykonanego wg specyfikacji Klienta.

Zakup w okresie 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.

Zakup w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.

Wygenerowanie nowego klucza licencyjnego związane ze zmianą NIP - usługa płatna w przypadku zmiany formy 
prawnej dotychczasowego właściciela licencji lub przeniesienie praw na nowego właściciela.

Przejście z innego programu gastronomicznego. Wymagane jest przesłanie potwierdzenia własności 
dotychczasowej licencji. Cena za każdy moduł.

Nowoczesny system przeznaczony do obsługi hoteli oraz innych obiektach branży hotelarsko – turystycznej należących 
do segmentu małych i średnich. Został stworzony z myślą o tych, którzy poszukują przyjaznego, a jednocześnie niezwykle 
sprawnego narzędzia do zarządzania hotelem. Jego wszechstronność pozwala na zastosowanie w obiektach                         
o różnym charakterze, począwszy od małych pensjonatów dysponujących jedynie kilkoma pokojami, a skończywszy na                   
hotelach z częścią gastronomiczną oraz dodatkowymi atrakcjami, jak np. usługi SPA. Bogactwo funkcji programu      
pozwala nie tylko na sprawną obsługę recepcji, ale również na efektywne zarządzanie całym obiektem.                                          
PROMOCJA CZASOWA - RABAT 500zł!

Program gastronomiczny SOGA w wersji umożliwiającej obsługę sieci lokali. Gospodarka magazynowa prowadzona jest 
w centrali. Sprzedaż dokonywana jest w punktach podłączonych do centarali jak również może być prowadzona w samej 
centrali. Na koszt licencji składa się koszt licencji centralnej (3.080zł z jednym punktem sprzedaży POS) oraz koszt 
licencji podrzędnych (1.350zł x ilość stanowisk POS plus 500zł za każdą licencję podrzędną połączona z centralą). 
Wersja sieciowa dostępna jest do wersji oprogramowania 1.40

Wersja programu hotelowego SOHO przeznaczona dla bardzo małych obiektów turystycznych. Różnica pomiędzy wersją 
standardową a wersją XS to: możliwość zdefiniowania do 10 pokoi, brak wsparcia technicznego, brak możliwości zakupu 
modułów dodatkowych, brak możliwości przejścia na pełną wersję programu.

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 30 pokoi.

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość prowadzenia systemu 
lojalnościowego w ramach jednego lokalu. Zakup możliwy wyłącznie dla aktualnych wersji oprogramowania.

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość współpracy z programem 
księgowym (przed zamównieniem należy potwierdzić aktualną listę obsługiwanych programów).

Moduł pozwalający na zainstalowanie drugiej drukarki fiskalnej do obsługi paragonów, np. w przypadku prowadzenia 
oddzielnej sprzedaży napojów alkoholowych.

Moduł umożliwiający przesyłanie informacji z programu SOGA na ekran kuchenny, tzw. KDS. Dzięki zastosowaniu takiego 
rozwiązania znacznej poprawie ulega komunikacja pomiędzy punktem przyjęć zamówień a zapleczem kuchennym.

Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności wersji XS do pełnej wersji oprogramowania w wersji jednostanowiskowej

System sprzedaży przeznaczony do bardzo małych obiektów gastronomicznych. Główne różnice pomiędzy wersjami pełną 
a XS skupiają się na: ograniczeniu liczby definiowalnych sal do jednej, liczby stolików do 10 oraz brak takich funkcjonalno- 
ści jak obsługa magazynu, bonowników i wag. Nie będzie można również korzystać z pracy w sieci, podglądu kierownika, 
eksportów do programów księgowych, zestawień własnych oraz zestawów składanych. Szczegółowy opis oprogramowa- 
nia na stronie www.oprogramowanie.novitus.pl. PROMOCJA czasowa - RABAT 300zł

SOHO - program hotelowy do 30 pokoi

OPROGRAMOWANIE I SYSTEMY DEDYKOWANE

1 590,00 zł

990,00 zł

490,00 zł

1 590,00 zł

2 490,00 zł

490,00 zł

1 490,00 zł

SOGA XS - wersja abonamentowa 1 miesięczna Abonament na wykorzystanie, licencja czasowa 1-miesięczna 49,00 zł

SOGA XS z modułem magazynowym - wersja abonamentowa
1 miesięczna

Abonament na wykorzystanie, licencja czasowa 1-miesięczna 99,00 zł

490,00 zł

990,00 zł

490,00 zł

490,00 zł

990,00 zł

490,00 zł

490,00 zł

490,00 zł

490,00 zł

SOGA - obsługa ekranów informacyjnych RDS RDS - moduł obsługi ekranów informujących Klientów o stanie realizacji ich zamówienia. Przygotowany głównie z myślą 
o lokalach typu fast-food, w których pozwala na lepszą organizację wydawania gotowych zamówień. Wymaga KDS.

490,00 zł

SOGA - rejestracja czasu pracy
Rejestracja zdarzeń może odbywać się poprzez kod cyfrowy lub za pomocą karty. Osoba uprawniona może 
wprowadzać korekty lub uzupełniać brakujące zdarzenia. W każdej chwili dostępny jest także indywidualny raport 
zdarzeń w zadanym okresie czasu.

490,00 zł

10% wartości

30% wartości

30% wartości

wycena

990,00 zł

190,00 zł

1 790,00 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 50 pokoi.SOHO - program hotelowy do 50 pokoi 2 590,00 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 70 pokoi.SOHO - program hotelowy do 70 pokoi 3 390,00 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 90 pokoi.SOHO - program hotelowy do 90 pokoi 4 190,00 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami powyżej 90 pokoi.SOHO - program hotelowy powyżej 90 pokoi 4 990,00 zł

Dopłata do wersji podstawowej programu SOHO za każde dodatkowe stanowisko obsługi.SOHO - dodatkowe stanowisko obsługi 490,00 zł

Moduł umożliwiający obsługę rezerwacji internetowych w programie SOHO. Wymagana umowa z dostawcą usługi 
rezerwacyjnej - Profitroom, Hotel Systems, Hotres. Opłata obowiązuje również w przypadku zwiększenia ilości 
obsługiwanych pokoi.

SOHO - moduł rezerwacji internetowych 50% wartości

Różnica pomiędzy aktualną ceną posiadanej licencji i licencji o zwiększonej liczbie pokoi. W przypadku licencji 
posiadających moduł obsługi rezerwacji internetowych dodatkowa opłata związana ze zwiększeniem ilości 
obsługiwanych pokoi. 

SOHO - zwiększenie liczby obsługiwanych pokoi opis

opis


