2019.05.22

Тухайн үнийн жагсаалтыг олон нийтэд санал болгож буй бус худалдан авах үед жагсаалтанд заасан
үнэ нь тухайн үеийн бодит үнээс өөр байж болно.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай компани дээр ирж борлуулалтын менежерээс эсвэл дараах утсаар
тодруулж асууна уу:
Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар, Сухбаатар Дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Брау Хаусын байр,
309 тоот
Утас: 7000 0175, 7000 0176, 7011 0175

Бүтээгдэхүүний багц болон үнэ

Програмын
бүтээгдэхүүний
нэр

Дэмжих
үйлчилгээний
үндсэн (base)
багц үнэгүй
ашиглах хугацаа

Бүтээгдэхүүний багц

Бүтээгдэхүүний үнэ, НӨАТ
багтсан

Програмын бүтээгдэхүүний үндсэн үнэ

Нягтлан бодох
бүртгэл (НББ)

Drive,
Худалдааны
удирдлага (ХУ)

12 сар.

12 сар.

Програмын бүтээгдэхүүний
нийлүүлэлт / Хугацаагүй /
Програмын бүтээгдэхүүнийг
суулгах
1 хэрэглэгчийн курс сургалт (15
цаг) БП.
Дэмжих үйлчилгээ. Үндсэн багц
Програмын бүтээгдэхүүний
шинэчлэл – Дэмжих үйлчилгээний
дагуу
Програмын бүтээгдэхүүний
нийлүүлэлт /Хугацаагүй/
Програмын бүтээгдэхүүнийг
суулгах
Drive, ХУ –15 цагийн ганцаарчилсан
сургалт манай офис дээр эсвэл
захиалагчийн ажлын байранд.
(Сургалтыг компанийн Үйл
ажиллагаанд судалгаа хийсний
дараа явуулах боломжтой ба
судалгаа нь нэмэлт төлбөртэй.)
Дэмжих үйлчилгээ. Үндсэн багц





1 500 000 ₮






3 250 000 ₮
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Жижиглэнгийн
худалдаа

12 сар.

Програмын бүтээгдэхүүний
шинэчлэл – Дэмжих үйлчилгээний
дагуу
Програмын бүтээгдэхүүний
нийлүүлэлт /Хугацаагүй/
Програмын бүтээгдэхүүнийг
суулгах
1 хэрэглэгчийн сургалт –
Захиалагчийн ажлын байранд 6 цаг
ганцаарчилсан байдлаар явагдана.
Дэмжих үйлчилгээ. Үндсэн багц
Програмын бүтээгдэхүүний
шинэчлэл – Дэмжих үйлчилгээний
дагуу






800 000 ₮




Эхний жилд:
Худалдан авалтын нийт үнэ = [Програмын бүтээгдэхүүний үндсэн үнэ] +
[Нэг ажлын байрны лицензийн үнэ × Ажлын байрны тоо] + [Нэвтрүүлэлтийн үнэ] +
[Нэмэлт хөгжүүлэлт]

Дараагийн жилүүдэд: Зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд дэмжих үйлчилгээ авч болно.
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Лицензийн нэмэлт багцууд
НББ, Drive,
Худалдааны
Удирдлага,
Жижиглэнгийн
худалдаа - 1
ажлын байрны
лиценз
НББ, Drive,
Худалдааны
Удирдлага,
Жижиглэнгийн
худалдаа - 5
ажлын байрны
лицензийн
багц
НББ, Drive,
Худалдааны
Удирдлага,
Жижиглэнгийн
худалдаа – 10
ажлын байрны
лицензийн
багц
НББ, Drive,
Худалдааны
Удирдлага,
Жижиглэнгийн
худалдаа – 20
ажлын байрны
лицензийн
багц
1С: Enterprise
серверийн
лицензи (x8664)
1С: Enterprise
Мини
серверийн
лицензи (x8664) - 5 хүртэл
хэрэглэгч
1С: Enterprise
Мини
серверийн
лицензи (x8664) + 5 а.б багц

12 сар.

12 сар.

12 сар.

12 сар.

12 сар.

Програмын бүтээгдэхүүний
нийлүүлэлт /Хугацаагүй/



Програмын бүтээгдэхүүнийг
суулгах



Програмын бүтээгдэхүүний
нийлүүлэлт /Хугацаагүй/



Програмын бүтээгдэхүүнийг
суулгах



Програмын бүтээгдэхүүний
нийлүүлэлт /Хугацаагүй/



Програмын бүтээгдэхүүнийг
суулгах



Програмын бүтээгдэхүүний
нийлүүлэлт /Хугацаагүй/



Програмын бүтээгдэхүүнийг
суулгах



Програмын бүтээгдэхүүний
нийлүүлэлт /Хугацаагүй/
Програмын бүтээгдэхүүнийг
суулгах
Програмын бүтээгдэхүүний
нийлүүлэлт /Хугацаагүй/

12 сар.

12 сар.

450 000 ₮

1 650 000 ₮

3 100 000 ₮

5 950 000 ₮


6 500 000 ₮


1 750 000 ₮

Програмын бүтээгдэхүүнийг
суулгах



Програмын бүтээгдэхүүний
нийлүүлэлт /Хугацаагүй/



Програмын бүтээгдэхүүнийг
суулгах



2 950 000 ₮
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Дэмжих үйлчилгээ / Information technology support (ITS)
Багцын нэр

Мэдээллийн бааз

Хүчинтэй
хугацаа

Багцад багтах үйлчилгээ

Үнэ, НӨАТ
орсон

1. 1С програмын бүтээгдэхүүнийг суулгах
/Платформ шинэчлэгдэх бүрт хийгдэх
1 сар
50 000 ₮
програмын бүтээгдэхүүний стандарт
шинэчлэл/
2. Мэдээллийн баазыг өндөрлөх
3 сар
135 000 ₮
3. Ebarimt болон цахим жорын системтэй
холбох ба эдгээр системтэй холбоотой
1 мэдээллийн
зөвлөгөө
бааз (дараагийн
4. 1С-н бааз хоорондын мэдээлэл
6 сар
240 000 ₮
Үндсэн/Base бааз бүр нь
солилцооны тохиргоо (солилцооны
ижил үнэтэй
дэмжлэггүйгээр)
байна)
5. Шинэ баазууд үүсгэх (сэргээх биш)
6. 1С лиценз идэвхжүүлэх болон сэргээх
7. Худалдааны төхөөрөмжийн холбох
12 сар
420 000 ₮
(кассын төхөөрөмж, бар кодын сканер,
принтер)
8. Гэмтсэн бааз засварлах (бааз нээгдэхгүй
байх үед)
1. 1С програмын бүтээгдэхүүнийг суулгах
/Платформ шинэчлэгдэх бүрт хийгдэх
1 сар
125 000 ₮
програмын бүтээгдэхүүний стандарт
шинэчлэл/
2. Мэдээллийн баазыг өндөрлөх
3 сар
330 000 ₮
3. Ebarimt болон цахим жорын системтэй
холбох ба эдгээр системтэй холбоотой
зөвлөгөө
1 мэдээллийн
4. 1С-н бааз хоорондын мэдээлэл
6 сар
570 000 ₮
бааз (дараагийн
солилцооны тохиргоо болон дэмжлэг
Мэргэжлийн
бааз бүр нь
5. Шинэ баазууд үүсгэх (сэргээх биш)
/Professional
ижил үнэтэй
6. 1С лиценз идэвхжүүлэх болон сэргээх
байна)
7. Худалдааны төхөөрөмжийн холбох
(кассын төхөөрөмж, бар кодын сканер,
принтер)
8. Гэмтсэн бааз засварлах (бааз нээгдэхгүй
12 сар
1 020 000 ₮
байх үед)
9. Стандарт бус програмын шинэчлэлт
10. Мэдээллийн баазад бүртгэл хэрхэн
хөтлөгдөж буй талаар шуурхай үнэлгээ
өгөх (зөвлөмж)*
* Энэхүү зөвлөмж нь улирал тутамд¹ дэмжих үйлчилгээний мэргэжлийн багц авсан бааз бүр дээр бүртгэл
хэрхэн хөтлөгдөж буй талаар интернэтээр зайнаас² хандан дүн шинжилгээ хийж экспресс дүгнэлт гарган
тайлан хэлбэрээр захиалагч талын хариуцлагатай этгээдэд мэйлээр илгээх байдлаар хийгдэнэ.
¹3 сараас бага хугацаагаар мэргэжлийн дэмжих үйлчилгээний багц сунгасан тохиолдолд харилцагчийн
хүсэлтээр 1 удаа зөвлөмж гаргаж өгөх боломжтой.
²Гаднаас баазруу хандах боломж хязгаарласан байдаг тохиолдолд захиалагчийн ажлын байран дээр 2
хүртэлх цагийн үйлчилгээ үзүүлж зөвлөмж гаргаж болно.
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Нэмэлт үйлчилгээнүүд
Нэр
Курс сургалт
Хэрэглэгчийн курс сургалт
(15 цаг) НББ, Drive, ХУ, Жижиглэнгийн
худалдаа
Мэргэжилтэн үзүүлэх үйлчилгээний үнэ
(нэвтрүүлэлт хийх үйлчилгээ, хэрэглэгчийн
ажлын байранд очиж зөвлөгөө өгөх)

Үнэ
300 000 ₮ / 2 хүртэлх хэрэглэгч, дараагийн шинэ хэрэглэгч
бүр + 20 000 ₮ /
75 000 ₮, 2 цаг хүртэл;
70 000 ₮, 2-с 6 цаг хүртэл;
65 000 ₮, 6-с дээш цаг

Мэргэжилтэн үзүүлэх үйлчилгээний үнэ
(системийн нэмэлт хөгжүүлэлт)

75 000 ₮/ цаг

Мэргэжилтэн үзүүлэх үйлчилгээний үнэ
(зайнаас зөвлөгөө өгөх)

35 000 ₮, 2 цаг хүртэл;
30 000 ₮, 2-с 6 цаг хүртэл;
25 000 ₮, 6-с дээш цаг

Програм нэвтрүүлэхийн тулд Захиалагчийн
ажлын байранд очиж Компанийн үйл
ажиллагаа, бизнес-үйл ажиллагааг судлах
ажил (1-с дээш ажлын байранд НББ, Drive,
ХУ-г авсан тохиолдолд зайлшгүй
шаардлагатай)

750 000 төгрөгөөс эхэлнэ / 10 цаг (Үргэлжлэх хугацаа ба үнэ
нь компанийн хэмжээ болон бизнес үйл ажиллагаанаас
хамаарна)
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