Memorial Szoftver díjtábla
Érvényes: 2022. 01.17-től visszavonásig

DÍJTÁBLÁZAT
SZOFTVER DÍJAK

NETTÓ DÍJ/HÓ

BRUTTÓDÍJ/HÓ
17 399 Ft

MESZO1

Memorial Szoftver licenc*

13 700 Ft

MESZO2+

Memorial Szoftver kiegészítő licenc*

6 850 Ft

8 700 Ft

20 000 Ft

25 400 Ft

PASZO1

Memorial-EnviMAP©Temető szolgáltatás (a Memorial Szoftver licenc költségét tartalmazza, temető mérettől függetlenül) *
Plébánia-ablak Szoftver licenc*

15 700 Ft

19 939 Ft

PASZO2+

Plébánia-ablak Szoftver kiegészítő licenc*

4 000 Ft

5 080 Ft

NETTÓ DÍJ

BRUTTÓ DÍJ

3 375 Ft/15 perc

4 286 Ft/15 perc

13 500 Ft/óra

17 145 Ft/óra

13 500 Ft/óra
225 Ft/perc

17 145 Ft/óra
286 Ft/perc

2 650 Ft/hó

3 366 Ft/hó

MEMAP

ESETI DÍJAK
INTCONS
SETTINGS
HELPDESK

SUPPORTPACK
MIGRATION
EDUORG
EDUPERS
BPONSITE
ONSITE

Konzultáció, beállítás távoli hozzáféréssel 15 perces időegységekben (3 500Ft/15perc) elszámolva, munkanapokon 9:00-16:30 között,
egyéb időpontokban +50% felár.
Helyszíni beállítás, konzultáció, szoftver paraméterezés óradíja + kiszállás (ha szükséges), elszámolás munkalap alapján
Bejelentés (segítségkérés / új igény /hiba) e-mailen info@memorialszoftver.hu címre 0-24h > végrehajtás elfogadott ajánlat alapján
Bejelentés (segítségkérés / új igény /hiba) telefonon +36 20 526 9791 számon munkanapokon 9:00-16.30h > elszámolás perc alapon **
Support Csomag havi átalánydíj, amely havi 20 perc időkeretet tartalmaz DDTE, MATESZSZ,MTFE, OTEI, TSZASZ, TSZKMSZ, TVDE
tagoknak, minden egyéb megrendelő számára havi 12 perc felhasználható időkeret áll endelkezésre. A szolgáltatás igénybevételének
feltétele a Memorial Szoftver díjmentes support rendszerének használata. Az időkeret túllépése esetén az elszámolás a HELPDESK
feltételei szerint hóvégén történik.** A SUPPORTPACK számlázása automatikusan havonta a licenc díjjal együtt történik.
Migráció más nyilvántartó rendszerekből, temetőkönyvi feldolgozásból
Oktatás Bp-en, vagy vidéki helyszínen előre meghirdetett szervezett formában személyenként
Oktatás Bp-en, vagy vidéki helyszínen a megrendelőnél 1 óra + kiszállás
Kiszállás - Budapesten és 20km-es vonzáskörzetében
Kiszállás - teljes ország területén (minden megtett km oda-vissza út elszámolva) km díj

Egyedi ajánlat alapján
5 000 Ft
6 350 Ft
15 900 Ft
20 193 Ft
15 900 Ft
20 193 Ft
150 Ft
191 Ft

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

MESZO*

A szoftver teljeskörű megoldást nyújt temetkezési szolgáltatóknak és temető üzemeltetőknek.
Hét funkció egyben: Temetőnyilvántartás (elhunyt, sírhely és rendelkező kezeléssel), naptár tervezővel az üzemeltetői feladatok támogatására, térképes keresővel, nyomtatványkitöltő és dokumentumkezelő, számlázó funkcióval, valamint gyászjelentő szerkesztővel, plusz ingyenesen igénybe vehető SírhelyAPP-al.
Korlátlan felhasználószám, munkahely és irodaszám. Temetőknél korlátlan sírhely szám.
Opcinálisan rendelhető: Pénztár modul: nettó 4 000 Ft/hó; Raktár modul: árazás egyedi megállapodás alapján;
A temetőnyilvántartásnál alapegység a temető, ezért temető üzemeltetők esetén több temetőnél kiegészítő licenceket kell megvásárolni.
» Példa: 3 temetőnél » 1*13 700Ft + 2*6 850Ft = 27 400Ft/hó + ÁFA

MEMAP*

A Memorial Szoftver Kft. (Memorial Szoftver) és az Envirosense Hungary Kft. (EnviMAP© Temető szolgáltatás) együttműködésében létrehozott felhő alapú integrált szoftver
megoldás. Az Előfizető önállóan szerződik mindkét szolgáltatás igénybevételére, amely keretében a Memorial Szoftverben felvett temetőkönyvi adatok automatikusan napi
frissítéssel kerülnek át az EnviMAP© alkalmazásba. A temető digitalizálása - felmérés, digitális térkép készítése sírhelyenkénti fotókkal, temetőkönyvek digitalizálása, Memorialba
történő importálása, térképi megjelenítés, időszakonkénti frissítítés - egyedi ajánlat és megrendelés alapján kerül megvalósításra. Temetőnként licencelhető. » Példa: 3
temetőnél » 3*20 000Ft/hó + ÁFA (a Memorial Szoftver licenc költségét tartalmazza, temető mérettől függetlenül)

PASZO*

HELPDESK**

A szoftver teljeskörű megoldást nyújt plébániák ügyviteli folymatainak támogatására.
A Plébánia-ablak nyilvános, a hívők számára elérhető kapcsolati pontot biztosít a weben, valamint hivatal, pasztoráció, pénzügyi műveletek, könyvelés támogatás, anyakönyvezés
mellett a Memorial Szoftver összes funkciója a számlázó-részprogrammal együtt, integráltan rendelkezésre áll.
Korlátlan felhasználószám, munkahely és irodaszám. Temetőknél korlátlan sírhely szám.
A Plébánia-ablaknál az alapegység az önálló adószámmal rendelkező Plébánia (példány), több Plébániánál kiegészítő llicenceket kell megvásárolni.
Példa: Első
Plébánia 15 700Ft/hó + további Plébánia 4 000Ft/hó/db + ÁFA. A temetőnyilvántartásnál alapegység a temető, ezért alapegységhez tartozó több temetőnél kiegészítő licenceket
kell megvásárolni. Lásd Memorial Szoftver
Szolgáltatások számlázása havi összesítés alapján történik. SUPPORTPACK-nál havonta több időkeret is vásárolható. A következő hónapra maradék időkeret nem vihető át.

www.memorialszoftver.hu

