
 

 

Назва товару/послуги 

ІТС ТЕХНО ІТС ПРОФ ІТС ПЛЮС ІТС оптимальний ІТС Комплексний 

420 грн./місяць 600 грн./місяць 1540 грн./місяць 2620 грн./місяць 4200 грн./місяць 

 
1800 грн./квартал 4620 грн./квартал 7860 грн./квартал 12600 грн./квартал 

2400 грн./6 місяцІв 3450 грн./6 місяців 9240 грн./6 місяців 15720 грн./6 місяців 25200 грн./6 місяців 

4500 грн./рік 6450 грн./рік 18480 грн./рік 31440 грн./рік 50400 грн./рік 

Оновлення для типових 

рішень 1С:Підприємство 

Оновлення для типових 

рішень 

1С:Підприємство 

Оновлення для типових 

та допрацьованих 

рішень 

1С:Підприємство 

Оновлення для типових та 

допрацьованих рішень 

1С:Підприємство 

Оновлення для типових та 

допрацьованих рішень 

1С:Підприємство 

1 консультація на місяць 
Всеукраїнська лінія 

консультацій 

Всеукраїнська лінія 

консультацій 

Всеукраїнська лінія 

консультацій 

Всеукраїнська лінія 

консультацій 

 
Персональний 

консультант 

Персональний 

консультант 
Персональний консультант Персональний консультант 

 

Віддалене 

обслуговування 

програм 

1С:Підприємство 

Віддалене 

обслуговування 

програм 

1С:Підприємство 

Віддалене обслуговування 

програм 1С:Підприємство 

Віддалене обслуговування 

програм 1С:Підприємство 

 
Відправлення звітів з 

1С:Підприємство 

Відправлення звітів з 

1С:Підприємство 

Відправлення звітів з 

1С:Підприємство 

Відправлення звітів з 

1С:Підприємство 

 

FREDO Звіт один 

ЄДРПОУ або ДРФО 

102 грн/міс 

FREDO Звіт один 

ЄДРПОУ або ДРФО 

102 грн/міс 

FREDO Звіт один ЄДРПОУ 

або ДРФО 102 грн/міс 

FREDO Звіт один ЄДРПОУ 

або ДРФО 102 грн/міс 

 

Доступ до 

інформаційно-

методичної інформації 

з ведення обліку, 

законодавства, роботі з 

програмою на сайті 

its.1c.ua 

Доступ до 

інформаційно-

методичної інформації 

з ведення обліку, 

законодавства, роботі з 

програмою на сайті 

its.1c.ua 

Доступ до інформаційно-

методичної інформації з 

ведення обліку, 

законодавства, роботі з 

програмою на сайті its.1c.ua 

Доступ до інформаційно-

методичної інформації з 

ведення обліку, 

законодавства, роботі з 

програмою на сайті its.1c.ua 

 

Лекторій 

RDI-Service -оновлення 

періодичної 

нормативно-довідкової 

інформації 

Лекторій 

RDI-Service -оновлення 

періодичної 

нормативно-довідкової 

інформації 

Лекторій 

RDI-Service -оновлення 

періодичної нормативно-

довідкової інформації 

Лекторій 

RDI-Service -оновлення 

періодичної нормативно-

довідкової інформації 

 

Синхронізація з 

"Клієнт-Банк", 

картковий зарплатний 

проект для 2-х банків 

Синхронізація з 

"Клієнт-Банк", 

картковий зарплатний 

проект для 2-х банків 

Синхронізація з "Клієнт-

Банк", картковий зарплатний 

проект для  

3-х банків 

Синхронізація з "Клієнт-

Банк", картковий 

зарплатний проект для  

4-х банків 

Самообслуговування 

У вартість включено 

обслуговування в обсязі 

1 година на місяць** 

У вартість включено 

обслуговування в обсязі 

2 години на місяць 

У вартість включено 

обслуговування в обсязі 4 

години на місяць 

У вартість включено 

обслуговування в обсязі 7 

годин на місяць 

Вартість години понад 

пакет 590грн./година 

Вартість години понад 

пакет 590грн./година 

Вартість години понад 

пакет 490грн./година 

Вартість години понад пакет 

480грн./година 

Вартість години понад 

пакет 470грн./година 

Можливість підключити 

FREDO ДокМен від 51 

грн./місяць 

Можливість 

підключити FREDO 

ДокМен від 51 

грн./місяць 

Можливість 

підключити FREDO 

ДокМен від 51 

грн./місяць 

Можливість підключити 

FREDO ДокМен від 51 

грн./місяць 

Можливість підключити 

FREDO ДокМен від 51 

грн./місяць 

* Звертаємо вашу увагу: роздрібна вартість години становить 680 грн. В пакетах вартість години значно нижче! 

** До 1 години входить консультування в телефонному режимі, листування по електронній пошті, у відкритих лініях. 


