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Галузеве 1С:Підприємство в хмарі

Варіант підключення
Конфігурації
1С:Підприємство в пакеті

Резервне копіювання
Технічна підтримка
Кількість баз
(загальний розмір баз не
повинен перевищувати
розмір виділеного
дискового простору для
зберігання баз)
Виділений розмір ГБ
дискового простору для
зберігання баз
Можливість використання
M.E.Doc
Налаштування
синхронізації
1С:Підприємство з M.E.Doc
Сервіс «Базова підтримка»,
закріплення
індивідуального
консультанта

Підключення обробок
«Синхронізація з КлієнтБанк», «Перезарахування
зарплати на картки
співробітників»
Кількість підключень
(робочих місць)
Вартість додаткових
підключень (робочих місць)
у місяць
Доступ до веб-браузерів

Базовий галузевий
450 грн./місяць

Комплексний галузевий
580 грн./місяць

Доступ RDP
1С:Підприємство 8
Бухгалтерія елеватора, млина і
комбікормового заводу
(інші галузеві рішення
1С:Підприємство - за запитом)
Щоденне
З 8 до 19
3 бази в пакеті
за кожну наступну 50 грн./місяць

Доступ RDP
1С:Підприємство 8
Бухгалтерія елеватора, млина і
комбікормового заводу
(інші галузеві рішення
1С:Підприємство - за запитом)
Щоденне
З 8 до 19
4 бази в пакеті
за кожну наступну 50 грн./місяць

Для профілю користувача 10 ГБ
понад 10 ГБ - 8 грн./місяць за
кожен додатковий ГБ
50 грн./місяць
(встановлення ліцензії
замовника)
900 грн.

Для профілю користувача 15 ГБ
понад 15 ГБ - 7 грн./місяць за
кожен додатковий ГБ
50 грн./місяць
(встановлення ліцензії замовника)

Безкоштовно:
20 консультацій/місяць*
консультації надаються через
службу підтримки на сайті:
Додаткова лінія консультацій
та послуги
згідно поточного прайсу
Безкоштовно: для 1-го банка
699 грн. за кожен додатковий
банк

Безкоштовно:
20 консультацій/місяць*
консультації надаються через
службу підтримки на сайті:
Додаткова лінія консультацій
та послуги
згідно поточного прайсу
Безкоштовно: для 2-х банків
699 грн. за кожен додатковий
банк

1

1

350 грн. за кожне додаткове
підключення

350 грн. за кожне додаткове
підключення

70 грн/міс для 1-го робочого
місця

50 грн/міс для 1-го робочого
місця

900 грн.

* у вартість оренди включені консультації у межах 30 хвилин на місяць на одного користувача. Додатковий час
консультацій тарифікується окремо.
* роздрібна вартість години обслуговування і підтримки – 680 грн. Ви можете отримати знижку, якщо замовте більше 5
годин.

