
 

Nero Computing System Sp. z o.o. tel.: 536-184-450 email: biuro@ncsit.pl 

ul. Opolskiego 11/122 41-500 Chorzów www.ncsit.pl  www.efabrykamebli.pl 

NIP: 641-253-02-42 KRS: 0000454042 

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-04 Strona 1 z 2 

 

  

Cennik abonamentowy 

rozkroju on-line HolzHer 

 

 
Standard Premium 

System eRozrys® tak tak 

Zamówienie formatek prostych tak tak 

Automatyczna wycena usług i materiałów tak tak 

Pliki produkcyjne na piły panelowe HolzHerr tak tak 

Wbudowany optymalizator tak tak 

Rysunek rozkroju płyt dla Klienta tak tak 

Automatyczna pobieranie plików produkcyjnych 
1
 tak tak 

Baza płyt i obrzeży popularnych producentów 
2
 tak tak 

Import zamówień XLS nie tak 

Automatyczne aktualizacje systemu tak tak 

Obsługa bezpiecznego połączenia SSL tak tak 

Wersja językowa PL / EN / CZ tak tak 

Maksymalna ilość kont Klientów bez limitu bez limitu 

Maksymalna ilość kont Administracji / Produkcji bez limitu bez limitu 

Statystyki produkcji tak tak 

Wybór kleju do obrzeży tak tak 

Powiadomienia email Klientów i Administracji tak tak 

Moduł CMS Zaawansowany nie tak 

   Moduł pogrubiania formatek płytami tak tak 

Moduł pogrubiania formatek listwami tak tak 

Moduł cięcia blokowego nie tak 

Moduł obrzeża domyślne tak tak 

   Figury CNC na formatkach nie tak 

Operacje CNC na formatkach nie tak 

Pliki CNC nie tak 

Generowanie plików produkcyjnych CNC nie nie 

   

Moduł powiadomień SMS 
2
 +50 PLN +50 PLN 

Moduł Dostawy prosty tak tak 

Moduł Dostawy zaawansowany nie tak 

Moduł Indywidualne dekory okleiny na krawędziach tak tak 

Płatności PayU nie tak 

Moduł reklam nie tak 

Eksport zamówień XLS / CSV nie tak 

   

Archiwum zleceń [dni] 360 360 
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Import Bazy płyt i obrzeży tak tak 

Maksymalna ilość obrzeży w bazie 600 1000 

Maksymalna ilość płyt w bazie 600 1000 

Maksymalna ilość zleceń wysłanych [mc] 600 1000 

Maksymalna ilość formatek w zleceniu 100 200 

   Jednorazowa instalacja Bezpłatna 

Darmowy okres testowy 3 miesiące 

Opłata abonamentowa 350 PLN 500 PLN 

Usługi dodatkowe / opłata jednorazowa: 
  

Helpdesk / Serwis [1h /każda rozpoczęta] 150 PLN 

Szkolenie online [5h] 500 PLN 

Konfiguracja etykieciarki piły 500 PLN 

Opracowanie bazy płyt i obrzeży jednego producenta 300 PLN 

 

 

1. Aplikacja dostępna na wybrane systemy operacyjne 

2. Realizowane przez usługę zewnętrzną smsapi.pl 

 
Opis systemu oraz wszystkich modułów znajduje się na stronie http://wiki.ncsit.pl/ 

Podane ceny są cenami netto 
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