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Licencie Money S4

Cena

860.00

240.00

Money S4 - rozšírenia

Cena

1 600.00

800.00

399.00

399.00

280.00

190.00

200.00

280.00

800.00

500.00

379.00

290.00

299.00

379.00

190.00

280.00

299.00

390.00

800.00

60.00

190.00

49.00

Olymp konektor (import interných dokladov z mzdového systému Olymp)

Reklamácie (komplexné riešenie odberateľských a dodávateľských reklamácií)

Workflow (schvaľovanie dokladov prostredníctvom webového rozhrania)

Štandardná licencia Money S4 obsahuje moduly Podvojné účtovníctvo, Majetok, Fakturácia, Adresár, CRM, Sklady, 

Cenníky, Objednávky a Ponuky, Kniha jázd a moduly pre správu a administráciu systému. Licenciu je možné rozšíriť o 

ďalšie nadštandardné moduly:

Sklad plus   (rozšírenie základnej funkcionality modulu Sklad - zvýhodnený balík obsahujúci: 

Generovanie objednávok, Príslušenstvo a alternatívy, Varianty, Nákupné cenníky, Viac merných 

jednotiek, Viac čiarových kódov)

Business Intelligence  Professional (nástroj pre tvorbu analýz a reporting aj s možnosťou úpravy 

dátových zdrojov na mieru)

Účto plus   (rozšírenie základnej funkcionality modulu Účtovníctvo - zvýhodnený balík obsahujúci: 

Aktívne saldo, Hromadná zmena dokladov, Elektronické podpisovanie PDF, Cestovné náhrady, Viac 

odpisových plánov)

Expedícia (evidencia a administrácia balíkov priamo v Money S4. Slovenská pošta, DPD, UPS. 

Cena  je za jedného prepravcu.)

Money S4
výkonný a spoľahlivý informačný systém pre riadenie firiem.                                                                                                                        

Vďaka použitiu modernej SQL databázy Money S4 ľahko zvláda prácu aj s veľkým objemom dát. 

Licencia Money S4 vždy obsahuje jednu serverovú licenciu a toľko používateľských licencií, koľko potrebujete 

konkurenčných používateľov (tzn. súčasne pracujúcich v Money S4). Licenciu Money S4 je možné vyskladať pre taký 

počet používateľov, ako potrebujete. Ak teda potrebujete napr. 9 používateľov, je potrebné zakúpiť: 1x Money S4 - 

server + 9x Money S4 - 1 používateľ

Money S4 - server 

Money S4 - 1 používateľ (jeden konkurenčný prístup)

Money S4 obsahuje moduly Podvojné účtovníctvo, Majetok, Fakturácia, Adresár, CRM, Sklady, Cenníky, Objednávky 

a Ponuky, Kniha jázd a moduly pre správu a administráciu systému. 

Licencia pre komunikáciu s fiškálnou tlačiarňou

EDI Exchange (podpora EDI komunikácie s obchodnými reťazcami. Cena je za jeden reťazec a 

agendu)

Zjednodušené zadávanie dokladov (nástroj pre rýchlu tvorbu dokladov)

Workflow klient (licencia pre jedného schvaľovateľa)

Výkaz liehu (elektronické podanie výkazu distribútora liehu pre colnú správu)

Medzinárodná DPH (umožňuje evidovať registráciu k DPH pre neobmedzený počet štátov a při 

vystavovaní dokladov priradiť doklad správnej registrácii so správnou výškou DPH)

E-shop konektor (podpora synchronizácie s internetovým obchodom)

Outlook2Money (synchronizácia Money S4 s MS Outlook 2010 a novší)

Business Intelligence  Standard (nástroj pre tvorbu analýz a reporting)

Zákazky Plus (rozšírená evidencia zákaziek (riadenie projektov), sledovanie ich stavu, výnosov, 

nákladov, tvorba rozpočtov, atď.)

CRM Plus (pre lepší prehľad o Vašich zákazníkoch a obchodných prípadoch)

Cudzojazyčné jazykové rozhranie (GUI) - anglické, nemecké, české, maďarské, talianske, 

bulharské a vietnamské - cena za jedno rozhranie

GDPR (funkcie a nástroje pomáhajúce lepšie riešiť všeobecné nariadenie o ochrane osobných 

údajov)

XLS Import (umožňuje import dokladov a číselníkov z Excelu - cenníky, objednávky apod.)

DMS (Document management system - pokročilá správa dokumentov priamo v Money S4)

info@money.sk uvedené ceny sú bez DPH 
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Money S4 pre účtovné firmy a daňových poradcov

Cena

629.00

240.00

Zvýhodnená cena Money S4 pre používateľov Money S3 

Money S4 - Aktualizácia

Predajňa SQL - systém pre hotovostný predaj

Cena

380.00

190.00

Microsoft SQL Server 2016 Royalty

Cena

135.00

135.00

Pre chod Money S4 je nutný Microsoft SQL Server 2008 alebo vyšší, odporúčaná je verzia Standard. Technicky je 

možné využiť aj bezplatnú verziu Express, no vzhľadom k jej obmedzeniam ju neodporúčame. MS SQL Server 

Royalty je určený výhradne pre prevádzku aplikácií spoločnosti Solitea Slovensko. Zakúpiť je potrebné 1x licenciu pre 

server a potrebný počet CAL licencií.

Money S4  pre účtovné firmy

Money S4 pre účtovné firmy obsahuje navyše k základej licencii aj modul Účto Plus. 

MS SQL Server 2017 Standard - SERVER

MS SQL Server 2017 Standard - CAL

Aktualizácia zahŕňa distribúciu nových verzií, ktoré budú udržiavať Vaše Money S4 vždy v súlade s platnou 

legislatívou. Súčasťou ročnej aktualizácie je aj prístup k technickej podpore formou Hot Line alebo internetovej 

technickej podpory. 

Cena za ročnú aktualizáciu systému je 18% z aktuálnej cenníkovej ceny licencií. Platí sa vždy za 12 mesiacov od 

dátumu zakúpenia Money S4, pre prvý rok je aktualizácia bezplatná.

 Pre uznanie zľavy je potrebné doložiť kópiu živnostenského listu na poskytovanie účtovných služieb, alebo 

osvedčenie daňového poradcu

Money S4 - server  (Zľava 50% zo štandardnej ceny)

Money S4 - 1 používateľ (jeden konkurenčný prístup)

Používatelia Money S3 môžu získať Money S4 za zvýhodnenú cenu. Podmienkou pre uznanie zľavy je, aby licencie 

Money S3 boli registrované minimálne 6 mesiacov a aby mali aktivovanú službu Aktualizácia pre aktuálny kalendárny 

rok. Zľava sa pohybuje v rozmedzí 15-25%. Pre výpočet konkrétnej ceny licencií nás prosím kontaktujte.

Predajňa SQL (S4)

Centrála Predajne SQL

info@money.sk uvedené ceny sú bez DPH 
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Money S4 služby

Cena

49 €                

74 €                

98 €                

15 €                

4.90 €             

9 €                  

65 €                

11 €                

95 €                

59 €                

55 €                

49 €                

55 €                

99 €                

99 €                

99 €                

99 €                

49 €                

49 €                

160 €              

0.50 €             

13 €                

* minimálna účtovaná sadzba služieb je 1/2 hod.

Cestovné náklady a čas strávený na ceste (km)

Inštalácia Microsoft SQL Server Royalty

Individuálne školenie pre 1-3 os.  (hod.)*

Asistencia pri účtovnej uzávierke (hod.)*

(senior konzultant špecialista)

Konfigurácia XML výmeny dát (hod.)*

Individuálne školenie pre 4 a viac os. (hod.)*

Nasadenie registračnej pokladnice

(inštalácia, nastavenie bločku, fiškalizácia, napojenie na Money S4)

Prvotný import dát z Money S3 (hod.)* 

(1agenda)

Prvotný import dát zo vzorového XLS (hod.)*

(adresár, účtovná osnova, katalóg, počiatočný stav zásob, neuhradené faktúry prijaté a vystavené - 

iné formáty ako XLS individuálna cena)

Školenie Money S4 - Administrácia  (os./deň)

Cestovné náklady - výjazd (minimálna náhrada)

Pohotovosť programátora v čase mimo pracovnú dobu (hod.)*

Servisné práce / Konzultácie  (hod.)*

Servisné práce / Konzultácie  (hod.)*

mimo pracovnú dobu v čase od 17:00 do 21:00

Servisné práce / Konzultácie  (hod.)*

mimo pracovnú dobu v čase od 21:00 do 8:00 a počas víkendov a sviatkov

Pohotovosť konzultanta na telefóne (hod.)*

Školenie Money S4 - Business Intelligence a Editor formulárov  (os./deň)

Práca programátora a analytika (hod.)*

Servisné práce / Konzultácie  (do 15 min.)*

Pohotovosť konzultanta v čase mimo pracovnú dobu (hod.)*

Školenie Money S4 - Účtovníctvo a fakturácia  (os./deň)

Školenie Money S4 - Sklad, objednávky, ponuky  (os./deň)

info@money.sk uvedené ceny sú bez DPH 


