
 

 

Cennik - Dla rynku foto (obowiązuje od 01.10.2013) 

    
Produkty - Zakup licencji (płatność jednorazowa) Cena Netto Cena brutto Uwagi 

System FotoSender licencja (W cenie aktualizacja 1 rok - 
obsługa techniczna PRO 1 rok) do wyboru wersja klienta 
FotoSender lub WebSender      1 500.00 zł         1 845.00 zł    

PrintIT - oprogramowanie do wydruku zdjęć na drukarkach 
termosublimacyjnych.          500.00 zł            615.00 zł  Licencja na jedno stanowisko. 

    
Produkty - Dzierżawa licencji (płatność miesięczna) Cena Netto Cena brutto Uwagi 

System FotoSender przeznaczony do obsługi jednego 
laboratorium (W cenie hosting HOST10 - aktualizacja - 
obsługa techniczna PRO)         200.00 zł            246.00 zł  Abonament miesięczny 

Dowolny moduł dodatkowy     Abonament miesięczny = 10% ceny zakupu 

    
Dodatkowe moduły Fotosender - Kupno Licencji Cena Netto Cena brutto Uwagi 

Moduł Kliencki - FotoSender lub WebSender         500.00 zł            615.00 zł  
Wersja klienta FotoSender lub WebSender 
w zależności od tego, który już się posiada 

Moduł PARTNER pozwalający na tworzenie internetowej 
sieci, punktów przyjmujących zlecenia         700.00 zł            861.00 zł    

Moduł płatności on-line (przelewy24.pl, allpay.pl, 
mTransfer, transferuj.pl)         300.00 zł            369.00 zł    

Moduł FotoSender.Noritsu umożliwiający automatyczną 
współpracę z minilabami firmy Noritsu (wybór kanału, ilość 
odbitek)         500.00 zł            615.00 zł    

Moduł FotoSender.LabNet umożliwiający automatyczną 
współpracę z minilabami firmy LabNet          500.00 zł            615.00 zł    

Moduł Galeria z możliwością zamawiania zdjęć. Wersja PHP 
lub Flash (jednorazowa opłata za zmianę typu modułu 
 100 zł + VAT)         500.00 zł            615.00 zł    

Moduł Kodów Jednorazowych.         200.00 zł            246.00 zł    

    
Obsługa techniczna i aktualizacja. - Ceny roczne. Cena Netto Cena brutto Uwagi 

Roczny abonament aktualizację systemu – przedłużenie 
aktywnej usługi.         200.00 zł            246.00 zł    

Roczny abonament aktualizację systemu – wykupienie 
usługi po przerwie 300.00 zł 369,00 zł  

Pomoc techniczna STANDARD wyłącznie za pośrednictwem 
e-mail (5 dni/7), 

                -   zł                   -   zł  

gratis - nie obejmuje rozwiązywania 
problemów rozwiązanych w nowszych 
wersjach dla klientów nie posiadających 
opłaconego abonamentu na aktualizację 
systemu. 

Pomoc techniczna PRO za pośrednictwem e-mail (5 dni/7), 
telefonicznie (5dni /7         200.00 zł            246.00 zł    

Pomoc techniczna MAX za pośrednictwem e-mail (7/7), 
telefonicznie (7/7         400.00 zł  492,00 zł    

    

    



 

 

Hosting Cena Netto Cena brutto Uwagi 

FotoSender HOST 10 - Przestrzeń dyskowa 10 GB - 
Miesięczny limit generowanego ruchu 10 GB         200.00 zł            246.00 zł  Cena/rok 

FotoSender HOST 25 - Przestrzeń dyskowa 25 GB - 
Miesięczny limit generowanego ruchu 25 GB         300.00 zł            369.00 zł  Cena/rok 

FotoSender HOST 50  Przestrzeń dyskowa 30 GB - 
Miesięczny limit generowanego ruchu 50 GB         450.00 zł            553.50 zł  Cena/rok 

FotoSender HOST MAX - Przestrzeń dyskowa 50 GB - 
Miesięczny limit generowanego ruchu - BEZ LIMITU         600.00 zł            738.00 zł  Cena/rok 

przekroczenie transferu miesięcznego            10.00 zł              12.30 zł  za każdy rozpoczęty 1GB. 

przekroczenie miesięcznego limitu przestrzeni dyskowej             20.00 zł              24.60 zł  za każdy rozpoczęty 1GB. 

 


