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Cennik eRozrys® abonament 

 

 
Mini Start Medium Professional 

System eRozrys® tak tak tak tak 

Automatyczne aktualizacje systemu tak tak tak tak 

Możliwość podpięcia własnego adresu www nie nie tak tak 

Obsługa bezpiecznego połączenia SSL tak tak tak tak 

Wersja językowa PL / EN / CZ tak tak tak tak 

Maksymalna ilość oddziałów 1 1 1 3 

Maksymalna ilość kont Klientów 1 bez limitu bez limitu bez limitu 

Maksymalna ilość kont Administracji / Produkcji 1 bez limitu bez limitu bez limitu 

Wbudowany optymalizator tak tak tak tak 

Pliki produkcyjne na piły panelowe 1 - tak tak tak 

Rysunek rozkroju płyt tak tak tak tak 

Instrukcja cięcia płyt tak tak tak tak 

Połączenie do własnego optymalizatora 2 - - - tak 

Optymalizacji zlecenia na kilku optymalizatorach - - - tak 

Automatyczna wysyłka plików na maszynę - - tak tak 

Statystyki produkcji - - tak tak 

Statystyki użytkowników - - tak tak 

Zamówienie formatek prostych tak tak tak tak 

Wybór kleju do obrzeży - tak tak tak 

Powiadomienia email Klientów i Administracji - tak tak tak 

Statusy dostępności materiałów - - tak tak 

Moduł Szablony zamówień - - tak tak 

Moduł CMS Zaawansowany - tak tak tak 

Integracja z programem księgowym np. Subiekt/Optima - - +15 PLN +15 PLN 

 
 

   Zaawansowany cennik - - tak tak 

Konta firmowa (grupowe) - - +30 PLN tak 

Moduł podwójne formatki tak tak tak tak 

Moduł pogrubiania formatek płytami tak tak tak tak 

Moduł pogrubiania formatek listwami tak tak tak tak 

Moduł cięcia blokowego - - tak tak 

Moduł obrzeża domyślne tak tak tak tak 

 
 

   Figury CNC na formatkach tak - tak tak 

Operacje CNC na formatkach tak - tak tak 

Pliki CNC - - tak tak 

Zaawansowany cennik CNC - - tak tak 

 
 

   Zamówienia frontów - - 
 +100 PLN 

tak 

Grupowanie zleceń do optymalizacji - - tak 
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Operacje CNC na frontach - - tak 

 
 

   Moduł frontów frezowanych MDF - -  +50 PLN tak 

Generowanie plików produkcyjnych CNC - - tak 

Automatyczna wysyłka plików produkcyjnych - - tak 

Opcje lakierowania - - tak 

Opcje foliowania - - tak 

Opcje tyłu frontu - - tak 

     

Moduł Kreator Blatów Kuchennych - - +50 PLN tak 

Wybór typów łączeń - - tak 

Wizualizacja zamówienia blatów - - tak 

Operacje CNC w blacie i narożnikach - - tak 

Generowanie plików produkcyjnych CNC - - tak 

     

Moduł Harmonogram zadań +50 PLN -  +50 PLN tak 

Moduł powiadomień SMS SMSAPI 3 - -  +50 PLN tak 

Moduł powiadomień SMS Zaawansowany Android - - +60 PLN +10 PLN 

Moduł Dostawy prosty - - tak tak 

Moduł Dostawy zaawansowany - - tak tak 

Import zamówień XLS +50 PLN -  +50 PLN tak 

Moduł Indywidualne dekory okleiny na krawędziach - - tak tak 

Płatności PayU - -  +50 PLN tak 

Moduł Konta firmowe (grupowe) - - + 25 PLN tak 

          

Asystent Cięcia tak + 100 PLN + 100 PLN + 100 PLN 

Sprzęt (tablet + drukarka) 1500 PLN 1500 PLN 1500 PLN 1500 PLN 

          

Dodatkowy oddział eRozrys - - +100 PLN +100 PLN 

Moduł reklam - - - tak 

Eksport zamówień XLS / CSV - - - tak 

Archiwum zleceń [dni] 30 30 90 180 

Import Bazy płyt i obrzeży tak tak tak tak 

Maksymalna ilość obrzeży w bazie 100 250 600 1000 

Maksymalna ilość płyt w bazie 100 250 600 1000 

Maksymalna ilość zleceń wysłanych [mc] 100 300 600 1000 

Maksymalna ilość formatek w zleceniu 30 30 50 90 

 
 

   Kontakt / Wsparcie techniczne Email 

Helpdesk / Serwis [1h] (naliczane za każde 15 min) 150 PLN 

Jednorazowa instalacja 2000 PLN 500 PLN 

Opłata abonamentowa 170 PLN 330 PLN 550 PLN 700 PLN 

Usługi dodatkowe / opłata jednorazowa: 
    Szkolenie w siedzibie Klienta 2000 PLN 

Szkolenie online [5h] 500 PLN 

Podpięcie własnego optymalizatora - - - 500 PLN 

Przygotowanie bazy płyt i obrzeży (1 producent)  500 PLN 

Konfiguracja etykieciarki piły - 500 PLN 

 

 

1. Obsługiwane maszyny: Biessa, SCM, Homag, Panhans, Lohmeyer, HolzHerr, Felder 
2. Opcja dostępna po wcześniejszym uzgodnieniu kwestii możliwości technicznych 
3. Realizowane przez usługę zewnętrzną smsapi.pl 
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Opis systemu oraz wszystkich modułów znajduje się na stronie http://wiki.ncsit.pl/ 

 

Podane ceny są cenami netto 

 

 

___________________        

Podpis zamawiającego 
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