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Прайс діє з 01.05.22р. 
 

ІТС РЕТРО*** ІТС ПРОФ ІТС ПЛЮС ІТС Оптимальний ІТС Комплексний 

- - 2248 грн./місяць  3496 грн./місяць  5368 грн./місяць 

- 3000 грн./квартал  6744 грн./квартал  10488 грн./квартал  16104 грн./квартал 

- 5400 грн./6 місяців  12888 грн./6 місяців  20376 грн./6 місяців  31608 грн./6 місяців 

13950 грн./рік (УТП***) 

18000 грн/рік (УВП***) 
9900 грн./рік  24876 грн./рік  39852 грн./рік  62316 грн./рік 

Оновлення для типових 

рішень УТП/УВП 

Оновлення для типових 

рішень УТП/УВП 

Оновлення для типових 

та допрацьованих рішень УТП/УВП 

Оновлення для типових та 

допрацьованих рішень УТП/УВП 

Оновлення для типових та 

допрацьованих рішень УТП/УВП 

Всеукраїнська лінія консультацій Всеукраїнська лінія консультацій Всеукраїнська лінія консультацій Всеукраїнська лінія консультацій Всеукраїнська лінія консультацій 

Персональний консультант Персональний консультант Персональний консультант Персональний консультант Персональний консультант 

Віддалене обслуговування 

програм УТП/УВП 

Віддалене обслуговування 

програм УТП/УВП 

Віддалене обслуговування 

программ УТП/УВП 

Віддалене обслуговування 

программ УТП/УВП 

Віддалене обслуговування 

програм УТП/УВП 

Відправлення звітів з УТП/УВП Відправлення звітів з УТП/УВП Відправлення звітів з УТП/УВП Відправлення звітів з УТП/УВП Відправлення звітів з УТП/УВП 

FREDO: 

1. Звіт для одного 
ЄДРПОУ (додаткове 

підключення 
200 грн./міс). 

2. ДокМен 
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1. Звіт для одного ЄДРПОУ 

(додаткове підключення 
200 грн./міс). 

2. ДокМен 

Доступ до інформаційно 

методичної інформації з ведення 
обліку, законодавства, роботі з 

програмою на сайті розробника 
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Лекторій 
RDI Service (оновлення періодичної 

нормативно-довідкової інформації) 

Консультації аудитора 

Лекторій 
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Лекторій 
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Лекторій 
RDI Service (оновлення періодичної 
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Синхронізація з "Клієнт-Банк", 
картковий зарплатний 

проект для 2-х банків 
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У вартість включено обслуговування в 
обсязі 1 година на місяць** 
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Вартість години понад 

пакет 680 грн./година 

Вартість години понад 

пакет 680 грн./година 

Вартість години понад 

пакет 670 грн./година 

Вартість години понад пакет 660 

грн./година 

Вартість години понад 

пакет 650 грн./година 

 

* Звертаємо вашу увагу: роздрібна вартість години становить 780 грн. В пакетах вартість години значно нижче! 

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

***Стосується тільки «Управління торговим підприємством»(УТП) та «Управління виробничим підприємством»(УВП) 

https://saas-vic.com/
http://www.vic.biz.ua/

