Gdynia, dnia 20-12-2021 r.

Cennik udostępnienia systemu Neptun Kadry-Płace w modelu SaaS
I. Neptun - ceny dla Przedsiębiorstw
i Biur Rachunkowych

Użytkownicy

Firmy
(zestawy danych)

Ceny netto za 1 mc
Wersja

Max. ilość
Opłata
Ilość
pracow. podstaw. * użyt.

Neptun Free
(Kadry, Płace, Umowy
cywilnopraw., Przelewy)
Neptun Pro
(Kadry, Płace, Umowy
cywilnopraw., Przelewy)

Dodat.
użyt.

Ilość
firm

Dodat.
firma

Nd.

Dowolna

Nd.

do 20

0,00 zł

1

do 20

43,00 zł

1

Nd.

2

Nd.

21-50

66,00 zł

1

19,00 zł

2

4,00 zł

Uwagi
1. Konto aktywne do 20 pracowników, dla których prowadzona
jest ewidencja kadrowo-płacowa przez okres do 6 mc-y.
2. Darmowy dodatkowy użytkownik z ograniczonymi prawami.

51-100

89,00 zł

1

19,00 zł

2

4,00 zł Darmowy dodatkowy użytkownik z ograniczonymi prawami.

101-200

112,00 zł

1

19,00 zł

2

4,00 zł

200+

135,00 zł

1

19,00 zł

2

4,00 zł

* W przypadku zmiany wersji systemu z Neptun Free na Neptun Pro przed upływem 3 mc-y od założenia konta Neptun Free,
przez 1-szy rok użytkowania Neptun Pro przysługuje rabat w wysokości 25 % opłaty podstawowej.
Opłata podstaw. obejmuje udostępnienie systemu Neptun Kadry-Płace w zakresie modułów wskazanych w kolumnie Wersja tabeli I. cennika, dla 1 użytkownika
z pełnymi uprawnieniami, 1 użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami oraz dla 2 firm (zestawów danych).
Wysokość opłaty jest zróżnicowana ze względu na ilość pracowników, dla których prowadzona jest ewidencja i rozliczenia kadrowo-płacowe w systemie Neptun.
Dodat. użyt. jest opłatą za każdego dodatkowego użytkownika z pełnymi uprawnieniami ponad 1 użytkownika zawartego w opłacie podstawowej.
Dodat. firma jest opłatą za każdą dodatkową firmę (zestaw danych) ponad 2 firmy zawarte w opłacie podstawowej.

Zakładanie konta Neptun Free:
II. Dodatkowe moduły

https://neptun-pro.itcell.com.pl/?add_user=1

Użytkownicy

Logowanie do systemu Neptun:

Ceny netto za 1 mc
Opłata
podstaw.

Moduł

Ilość
użyt.

Dodat.
użyt.

IKP (Android, iOS)

1,00 zł

1

1,00 zł

e-podpis (integracja z Szafir)

1,00 zł

1

1,00 zł

https://neptun-pro.itcell.com.pl/
Informacje o systemie Neptun:
https://www.itcell.com.pl/system-neptun.html

Opłata podstaw. obejmuje udostępnienie dodatkowych modułów systemu Neptun Kadry-Płace, wskazanych w kolumnie Moduł tabeli II. cennika, dla 1 użytkownika.
Dodat. użyt. jest opłatą za każdego dodatkowego użytkownika ponad 1 użytkownika zawartego w opłacie podstawowej.

III. Usługi

Ceny netto

Opłata za reaktywację licencji

Uwagi

Konsultacje merytoryczne online

Wysokość abonamentu za 1 mc:Opłata zostanie dodana do opłaty za licencję bieżącą, jeśli upłynęło mniej niż 10
do 20 prac.
43 zł
miesięcy od daty wygaśnięcia ostatniej miesięcznej licencji.
do 50 prac.
66 zł
do 100 prac. 89 zł
do 200 prac. 112 zł
200+ prac. 135 zł
150 zł/ 1 godz.
Za każdą rozpoczętą godzinę.
150 zł/ 1 godz.

Konsultacje techniczne online

150 zł/ 1 godz.

Opłata naliczana w przypadku, gdy czas konsultacji przekroczy 30 minut.

Migracja danych kadrowych

150 zł/ 1 godz.

Jeśli będzie techniczna możliwość wykonania migracji danych.

Prace programistyczne

150 zł/ 1 godz.

Np. modyfikacje, raporty itp.

Odzyskanie firm usuniętych

1 firma - bez opłat
2 firmy - 20 zł
3+
- po 20 zł każda

Jeśli będzie techniczna możliwość odzyskania danych.

Szkolenia online

IV. Przykłady wyliczenia opłaty miesięcznej za system Neptun Pro
1. Firma XYZ zatrudnia 25 pracowników. Ewidencję i rozliczenia kadrowo-płacowe zatrudnionych osób, prowadzi w Neptun Pro 2 użytkowników z pełnymi
uprawnieniami systemowymi. Zatrudnieni pracownicy używają aplikacji mobilnej IKP do podglądu swoich danych kadrowo-płacowych. Miesięczna opłata za
użytkowanie systemu wynosi:
Ilość pracowników: 25
Ilość użytkowników: 2
Ilość firm: 1
Dodatkowe moduły: IKP
Ilość użyt. dodat. modułów: 25

Opłata miesięczna

Cena netto
66,00 zł
19,00 zł
0,00 zł
1,00 zł
25,00 zł
111,00 zł

Wysokość opłaty podstawowej dla przedziału 21-50 pracowników z tabeli I. cennika.
Wysokość opłaty za dodatkowych użytkowników (powyżej 1) dla przedziału 21-50 pracowników z tabeli I. cennika.
Wysokość opłaty za dodatkowe firmy (powyżej 2) dla przedziału 21-50 pracowników z tabeli I. cennika.
Wysokość opłaty podstawowej za dodatkowe moduły z tabeli II. cennika.
Wysokość opłaty za dodatkowych użytkowników (powyżej 1) dla każdego dodatkowego modułu z tabeli II. cennika.

2. Biuro rachunkowe ABC prowadzi ewidencję i rozliczenia kadrowo-płacowe dla 10 firm, które sumarycznie zatrudniają 100 pracowników. Obsługę tych firm
w Neptun Pro prowadzi 3 użytkowników z pełnymi uprawnieniami systemowymi. 2 użytkowników systemu korzysta z modułu e-podpis do podpisywanie
wydruków z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego z poziomu systemu Neptun Kadry-Płace. Miesięczna opłata za użytkowanie systemu
wynosi:
Ilość pracowników: 100
Ilość użytkowników: 3
Ilość firm: 10
Dodatkowe moduły: e-podpis
Ilość użyt. dodat. modułów: 2

Opłata miesięczna

Cena netto
89,00 zł
38,00 zł
32,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
162,00 zł

Wysokość opłaty podstawowej dla przedziału 51-100 pracowników z tabeli I. cennika.
Wysokość opłaty za dodatkowych użytkowników (powyżej 1) dla przedziału 51-100 pracowników z tabeli I. cennika.
Wysokość opłaty za dodatkowe firmy (powyżej 2) dla przedziału 51-100 pracowników z tabeli I. cennika.
Wysokość opłaty podstawowej za dodatkowe moduły z tabeli II. cennika.
Wysokość opłaty za dodatkowych użytkowników (powyżej 1) dla każdego dodatkowego modułu z tabeli II. cennika.

V. Zastrzeżenia:
1. Do wszystkich cen zawartych w cenniku należy doliczyć należny podatek VAT 23 %.
2. Podane ceny są ważne przez 12 miesięcy, licząc od daty podanej w nagłówku cennika.

Informacja chroniona
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