AKÝ JE OLYMP?

MÁTE K NÁM
BLÍZKO

prehľadný a spoľahlivý
6 dôvodov, prečo softvér kúpiť

ZA

Spoľahnite sa na aktuálnu legislatívu

SNV

TN

KE
BB

V programe nájdete vždy načas zapracovanú aktuálnu
legislatívu.

NR
BA

Mzdy spracujete rýchlo a pohodlne
Výpočet mzdy zamestnancov je rýchly a na pár klikov.

BRATISLAVA
Černyševského 12 | 02/68 20 82 11 | bratislava@kros.sk

Najpoužívanejšie tlačivá a exporty

BANSKÁ BYSTRICA

Program za vás vyplní vyše 200 mzdových dokumentov a
vytvorí exporty.

Kapitulská 12 | 048/416 32 66 | bbystrica@kros.sk

KOŠICE

Pomôžeme vám v začiatkoch

Garbiarska 5 | 055/799 80 04 | kosice@kros.sk

Cenník

NITRA

platný od 1. 2. 2016

Štefánikova trieda 71 | 037/653 75 04 | nitra@kros.sk

Využite bezplatné úvodné školenie do troch mesiacov
od kúpy programu, PC školenie a videoškolenie.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Gorkého 18 | 053/441 12 62 | snv@kros.sk

TRENČÍN
Šoltésovej 1995 | 032/649 47 83 | trencin@kros.sk

HOTLINE - poradíme vám

ŽILINA (centrála)

50 skúsených konzultantov je pripravených odpovedať
na vaše otázky, aj keď nemáte program zakúpený.

A. Rudnaya 21 | 041/707 10 59 | obchod@kros.sk

Sme jednotkou na trhu
Účtovný, mzdový a stavebný softvér od KROSU získal
viackrát po sebe ocenenie SLOVAK GOLD. Máme už viac
ako 86 000 zákazníkov.

CEN-OLY0717-K-1

Kontaktujte nás
041/707 10 59 | obchod@kros.sk

www.kros.sk

ﬁrma.kros

kros.programy

Mzdy a personalistika
prehľadne a spoľahlivo

Ceny platné
Cenyod
platné
14. 9.od
2016
1. 2. 2016
PERSONALISTIKA
Zaevidujete kompletné personálne a mzdové údaje
zamestnancov. Jednoducho im priradíte strediská a
výplatné útvary.

Zostava
Funkcie

ŠTANDARD

PROFESIONÁL

PROFESIONÁL
účtovná ﬁrma *

MZDY
Vypočítate pre rôzne typy pracovných vzťahov. Stačí
pár minút a výplata je prerátaná aj s potrebnými
zložkami mzdy.

Základné funkcie
Import dochádzky
Počet používateľov

1

OBNOVA
BALÍKA PODPORY

AKO VÁM OLYMP
UĽAHČÍ PRÁCU?

CENNÍK
CENNÍK

3

3

Plán dovoleniek

TLAČOVÉ ZOSTAVY
K dispozícii máte viac ako 200 rôznych tlačových zostáv
a výkazov, ktoré jednoducho vytlačíte, alebo vyexportujete.

Hromadné funkcie
Pripomienkovač

V rámci Balíka podpory aktualizujete program na novšiu verziu
s užitočnými funkciami a vždy aktuálnou legislatívou.
Pri kúpe programu máte Balík podpory až na 1 rok zadarmo.
Pri prenájme programu si ho môžete predplatiť na 3 alebo 12
mesiacov.
Využite naplno podporu k vášmu programu a ušetrite stovky
eur ročne. Produkty a služby si nemusíte objednávať jednotlivo.
Získate ich výhodnejšie priamo v balíku.
Všetko potrebné nájdete na www.kros.sk/baliky-olymp
Balíky podpory pri KÚPE PROGRAMU
Výhody / služby

MINI

2+2

5+5

1

3

20 %

50 %

Bezplatné úvodné školenie
Predĺžená HOTLINE 7:00 - 18:00

Vlastné výstupné zostavy

Opakované úvodné školenia

Evidencia školení a
pracovných prostriedkov

Videoškolenia + publikácie

Vlastné zložky mzdy

s DPH

neobmedzene

HOTLINE 8:00 - 15:30

Môžete exportovať výkazy, prevodné príkazy, prihlášky
a odhlášky do rôznych inštitúcií. Údaje jednoducho
prenesiete aj do účtovníctva.

Cena za 1 zamestnanca

2

Bonusové funkcie

EXPORT

bez DPH

PRÉMIUM

Aktualizácia programu

Štatistické výkazy

Cena za 1 zamestnanca

ŠTANDARD

IMPORT DOCHÁDZKY
19,20 €

26 €

15 €

23,04 €

31,20 €

18 €

Vďaka automatickému prenosu údajov z dochádzkového systému spracujete mzdy ešte pohodlnejšie a
rýchlejšie.

Školenia na PC
Zľava na ostatné služby
Zásah cez vzdialený prístup
Individuálna konzultácia

* až do 50 zamestnancov
Zostavu je možné objednať pre počet zamestnancov v násobkoch 5.

Program si môžete aj prenajať na dobu 3 alebo 12 mesiacov.
Cena už od 0,96 € bez DPH / zamestnanec / mesiac.

Chcete vedieť viac o programe?
Poradíme vám.

Kompletný cenník všetkých produktov
a služieb nájdete na našom webe.

v hodnote 120 €

Cena pri obnove na ďalší rok
(% z ceny zostavy programu)

20 %

35 %

40 %

(už od 238,80 €)

(už od 478,80 €)

Ceny sú uvedené s DPH.
Pri zostave Profesionál - účtovná ﬁrma sa cena za Balík podpory počíta z nezľavnenej ceny
zostavy Profesionál.

www.kros.sk/olymp/cennik

obchod@kros.sk
041/707 10 59

