cenník

CENNÍK PROGRAMU MEMO
Modul / Zostava

Počet záznamov v denníku (ročne)
Všetky moduly
Prepojenie s programom HYPO
€ bez DPH
Cena
€ s DPH

Štart
20

zdarma

Stavbár
neobmedzene

Štandard
100

Maxi
neobmedzene

69

69

99

82,80

82,80

118,80

Popis modulov programu
Denník

Umožňuje zadávať záznamy do denníka ručne so všetkými náležitosťami určenými zákonom, pre všetkých znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov. Pre používateľov programu HYPO umožňuje export niektorých údajov (zadávateľ,
predmet úkonu, dátum vyžiadania atď.) priamo do tohto programu.
Zadávanie ohodnotenia za spracovaný úkon, formou: dohody alebo tarifnej odmeny v kombinácii s náhradou hoVyúčtovanie
tových výdavkov a náhradou za stratu času.
Sú súčasťou vyúčtovania. Jazdy môžete viesť priebežne a vo vyúčtovaní vyberiete zapísanú jazdu. Alebo ručne
Jazdy
zadávate jazdy súvisiace so zadanými úkonmi priamo do vyúčtovania.
Číselník zadávateľov Z vytvorenej databázy zadávateľov môžete vyberať opakujúcich sa zadávateľov príp. pridávať nových zadávateľov.
Sklad dokumentov Môžete si doň ukladať všetky dokumenty (fotky, objednávky...), ktoré majú súvis s vykonanými úkonmi.
Umožňuje podľa určitých zadaných kritérií (názov úkonu, číslo úkonu, počet objektov, počet podlaží...) vyselekRozšírené
tovať konkrétny okruh úkonov, ktoré potrebujete nájsť.
prehľadávanie
Môžete zadať časový interval, podľa ktorého vám bude program automaticky archivovať všetky zapísané údaje na
Archivácia
vami určené miesto. Okrem automatickej archivácie môžete archivovať aj ručne, kedy budete chcieť.

Popisy zostáv
MEMO Stavbár

Program MEMO Stavbár je jednoduchý a prehľadný systém na vedenie znaleckého denníka a vyúčtovania. Spolupracuje s programom
HYPO. Znalcovi umožňuje jednotlivé údaje z denníka prezerať, kopírovať, archivovať a exportovať do programu HYPO a do vyúčtovania. Vo
vyúčtovaní znalec vytvára daňový doklad formou: dohody alebo tarifnej odmeny v kombinácii s náhradou hotových výdavkov a náhradou
za stratu času.
Zostava MEMO Stavbár je určená výlučne pre znalcov z odboru stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností.

MEMO Štandard/Maxi

Program MEMO Štandard/Maxi je jednoduchý a prehľadný systém na vedenie znaleckého, tlmočníckeho alebo prekladateľského denníka
a vyúčtovania. Umožňuje jednotlivé údaje z denníka prezerať, kopírovať, archivovať a tvoriť vyúčtovania. Vo vyúčtovaní znalec, tlmočník
alebo prekladateľ vytvára daňový doklad formou: dohody alebo tarifnej odmeny v kombinácii s náhradou hotových výdavkov a náhradou
za stratu času. Zostava MEMO Štandard/Maxi je určená pre tlmočníkov a prekladateľov. Môžu ho využiť aj znalci z odborov: zdravotníctvo,
doprava, ekonomika, elektrotechnika, lesné hospodárstvo, podnikové hospodárstvo, strojárstvo a iné.
Počet záznamov v denníku pri zostave Štandard je na rozdiel od zostavy Maxi obmedzený na 100 záznamov ročne.

MEMO Štart (demoverzia)

Je plnohodnotná verzia programu, ktorá obsahuje všetky moduly za nasledovných podmienok používania.
Podmienky používania: V tejto zostave je možné v každom roku zadať do denníka najviac 20 tlmočníckych, prekladateľských alebo znaleckých
úkonov. To znamená, že ak v priebehu roka neprekročíte 20 úkonov, môžete si na tejto zostave viesť denník a vytvárať vyúčtovanie zadarmo
a legálne. Verziu si môžete bezplatne aktualizovať z našej internetovej stránky. Pri prechode na vyššiu zostavu zostanú vaše údaje zachované.

Balík podpory

30% z aktuálnej cenníkovej ceny programu

Kros a.s. poskytuje používateľovi Balík podpory. V rámci neho môže používateľ:
• aktualizovať program (upgrade) bezplatným stiahnutím z internetovej stránky alebo za cenu manipulačného poplatku prostredníctvom
CD-ROMu,
• využívať služby HOTLINE - poradenstvo pri akýchkoľvek otázkach k programu.
Balík podpory platí vždy do vydania rádovo vyššej verzie programu (teda do tzv. "veľkého" upgradu, napr. z 2.xy na 3.xy), pričom pri zakúpení programu sa poskytuje bezplatne do vydania rádovo vyššej verzie programu. Ak zákazník nemá platný Balík podpory, môže program aj
naďalej používať, ale nemôže ho aktualizovať a využívať služby HOTLINE.

Ostatné služby

viac na www.kros.sk

Kros a.s. poskytuje používateľovi na požiadanie aj rôzne druhy školení, konzultácie a ďalšie servisné služby. Niektoré služby je možné vykonať priamo u zákazníka.
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Cenník platí od 1. 1. 2011.
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