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Ціновий лист  
на програмне забезпечення "IS-PRO" 

для бюджетних  установ 
діє з 01/01/2017 

Поставка однієї копії програмного забезпечення.  
До комплекту поставки входять ліцензійна угода, копія програмного забезпечення та документація 

до програмного забезпечення в електронному вигляді на CD/DVD диску. 

У вартість функціональних модулів входить вартість першого робочого місця, додаткові робочі 

місця оплачуються окремо. У вартість програмного забезпечення “IS-PRO” входить поставка 

пакетів оновлень (компонент) протягом 12 місяців з моменту оплати. 

До складу копії програмного забезпечення не входить СКБД. 

 

Поставка пакетів оновлення (компонентів). 
Поставка пакетів оновлення (компонентів) продовжується щорічно  на підставі додаткового 

договору. 

Поставка пакетів оновлення  (компонентів) включає: 

− запис нових версій програмного забезпечення, пов’язаних із зміною законодавства  або   

зміною  функціональних  можливостей  програмного забезпечення; 

− доступ до онлайн-сервісу «Система обміну інформацією з дилерами та клієнтами» (СОІД). 

 

Ціни наведено для однієї копії програмного забезпечення “IS-PRO” у гривнях без ПДВ згідно  

з пунктом 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України 

Спеціалізовані рішення 

Поставка програмного 

забезпечення, грн.,  

без ПДВ 

Поставка пакетів 

оновлень (компонентів) 

на 12 міс., грн., без ПДВ 

Конфігурація «IS-PRO Бюджет» 

 /Модулі: фінансовий облік, облік основних засобів, 

логістика, облік заробітної плати до 50 особових 

рахунків,  1 робоче місце/ 

3 600 1 800 

Функціональні модулі 

Модуль «Облік заробітної плати»** 

 

Поставка програмного 

забезпечення, грн., без 

ПДВ 

Поставка пакетів 

оновлень (компонентів) 

на 12 міс., грн., без ПДВ 

- до 50 особових рахунків   1 170 918 

- до 100 особових рахунків   1 944 1 350 

- до 200 особових рахунків   3 906 2 700 

- до 400 особових рахунків   6 534 3 780 

- до 1000 особових рахунків  9 756 4 590 

- понад 1000 особових рахунків  12 978 5 400 

**) Чисельність наведена з урахуванням постійних працівників, сумісників, та позаштатних співробітників.  

Додаткові можливості модуля «Облік заробітної плати»** (сплачується окремо) 

-  Підтримка різних джерел фінансування 

-  Підтримка формування проводок на дату виплати 

- до 50 особових рахунків   342 270 

- до 100 особових рахунків   576 432 

- до 200 особових рахунків   1 170 810 

- до 400 особових рахунків   1 944 1 152 

- до 1000 особових рахунків  2 925 1 350 

- понад 1000 особових рахунків  3 906 1 620 
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Модуль «Облік кадрів»**                                                                                                                                                                                   
/Особисті картки. Реєстр наказів. Штатний розпис. Штатна розстановка. Графік відпусток./  

- до 50 особистих карток   1 170 918 

- до 100 особистих карток   1 944 1 350 

- до 200 особистих карток   3 906 2 700 

- до 400 особистих карток   6 534 3 780 

- до 1000 особистих карток  9 756 4 590 

- понад 1000 особистих карток   12 978 5 400 

**) Чисельність наведена з урахуванням постійних працівників, сумісників та позаштатних співробітників.  

Модуль «Фінансовий облік»                                                                                                                                                              
/Головна книга. Облік грошових коштів. Розрахунки з 

дебіторами і кредиторами. Розрахункові таблиці/  
1 944 576 

Модуль «Фінансове планування та аналіз» 4 950 1 494 

Модуль «Податковий облік» 774 234 

Модуль «Облік основних засобів» 1 440 468 

Модуль «Логістика»                                                                                                                                        
/Управління запасами. Управління закупками. 

Управління збутом. Облік робіт і послуг/ 
1 944 576 

Модуль «Облік договорів»  1 260 414 

Модуль «Облік автотранспорту»  4 140 1 350 

Модуль «Управління студентами»   

Облік стипендій 

/Картотека студентів. Накази. Управління періодами./ 
  

- до 1500 студентів 6 000 3 780 

- понад 1500 студентів 12 000 5 400 

Екзаменаційна сесія 

/Графік екзаменаційної сесії та врахування середнього 

балу. Екзаменаційні відомості/ 
  

- до 1500 студентів 1 800 1 170 

- понад 1500 студентів 3 600 1 620 

Модуль «ЖЕК/ОСББ» 

/Облік будинків і квартир. Ведення особових рахунків. 

Облік показників лічильників. Формування квитанцій 

на оплату. Облік оплат та послуг/ 

2 250 1 080 

Модуль «Взаємовідносини з клієнтами» 

/Облік подій. Планування і постановка завдань. 

Ведення проектів. Облік взаємовідношень./ 
2 250 810 

Модуль «Конструктор» 
/Конструктор вікон, Конструктор реєстрів, 

Конструктор таблиць/ 
  

- до 20 форм документів 3 900 1 170 

- до 50 форм документів 7 800 2 340 

- до 100 форм документів 12 240 3 690 

- більше 100 форм документів 15 660 4 680 

Кожне додаткове робоче місце 2 250 672 

Апаратний ключ захисту (для роботи з 

необмеженою кількістю підприємств у межах однієї 

копії програмного забезпечення ) (необмежений строк 

використання) 

375 
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Поновлення постачання пакетів оновлень (компонентів) 

 

Якщо після дати закінчення терміну поставки пакетів оновлення пройшло більше 1 місяця , то при сплаті 

за поставку пакетів оновлень додатково сплачується вартість його відновлення — 10% від вартості 

поставки програмного забезпечення згідно чинного цінового листа.  

 

Зміна конфігурації програмного забезпечення «IS-PRO» 

При зміні конфігурації програмного забезпечення (при збільшенні кількості модулів і/або робочих місць) 

дата закінчення періоду поставки пакетів оновлень (компонент) не змінюється.  

При зміні конфігурації програмного забезпечення сплачується: 

- 100% вартості поставки модуля або додаткового робочого місця, якщо до закінчення періоду 

поставки пакетів оновлень (компонентів) залишилось більше 6 місяців; 

- 85% вартості поставки модуля або додаткового робочого місця, якщо до закінчення періоду 

поставки пакетів оновлень (компонент) залишилось менше 6 місяців. 
 

Можливість роботи  программного забезпечення  "IS-PRO" з різними СКБД 

Підтримувані СКБД 

Процент збільшення вартості,  

(від вартості поставки ПЗ без урахування   

вартості СКБД) 

Можливість роботи з СКБД “Microsoft SQL” 0% 

Можливість роботи з СКБД “ORACLE” 100% 

 

 


