Ceník programu Nortns 4 :
Sestavte si program dle svých potřeb nebo využijte velkých slev pro “balíčky“ normativů :
program Nortns (bez modulů normativů)

8990,-

moduly:
modul zámečnické práce

8390,-

modul mechanizované práce ruční

2790,-

modul svařování 135, 136 (MAG) Fe v ochranné atmosféře ručně/poloaut.

3590,-

modul svařování 135, 136 (MAG) Fe v ochranné atmosféře strojně

1590,-

modul svařování 121 (SAW) Fe pod tavidlem strojně

1490,-

modul svařování 131, 137 (MIG) Al v ochranné atmosféře ručně/poloaut.

2990,-

modul svařování 131, 137 (MIG) ost. mat. v ochranné atmosféře ručně/poloaut.

2990,-

modul svařování 141 (TIG) Al v ochranné atmosféře ručně/ručně

2990,-

modul svařování 141 (TIG) Al v ochranné atmosféře ručně/poloaut.

2990,-

modul svařování 141 (TIG) Fe v ochranné atmosféře ručně/ručně

2990,-

modul svařování 141 (TIG) Fe v ochranné atmosféře ručně/poloaut.

2990,-

modul svařování 141 (TIG) ost. mat. v ochranné atmosféře ručně/ručně

2990,-

modul svařování 141 (TIG) ost. mat. v ochranné atmosféře ručně/poloaut.

2990,-

modul svařování 111 (MMA) Fe obalovanou elektrodou tř. 10-13 ručně

3390,-

modul svařování 111 (MMA) Fe obalovanou elektrodou tř. 15 ručně

1990,-

modul svařování 111 (MMA) Fe obalovanou elektrodou tř. 17 ručně

2890,-

modul svařování 21, 22 bodové a švové

2390,-

modul svařování a pájení 311, 312 (GW) autogenem ručně

990,-

modul svařování a pájení 141 (TIG) ručně (náhrada autogenu)

990,-

modul pomocných prací při svařování

290,-

modul povrchové úpravy

2890,-

modul stříhání plechů

2990,-

modul stříhání profilových materiálů

2990,-

modul řezání na pásové pile

2990,-

modul řezání na kotoučové pile

2990,-

modul řezání na rámové pile

2990,-

modul řezání na frikční pile

2990,-

modul řezání atg., plasmou

2390,-

modul řezání vodním paprskem

2390,-

modul řezání laserem

2390,-

modul rovnání tabulí

1190,-

modul rovnání tyčí

1190,-

modul ohýbání tabulí

1190,-

modul ohýbání tyčí

1190,-

modul lisování tabulí

1190,-

modul lisování tyčí

1190,-

modul zkružování tabulí

1190,-

modul zkružování tyčí

1190,-

modul elektromontážní práce

9490,-

modul stavebnice normativů

4990,-

modul soustružení - hrotové soustruhy do průměru 500mm

3490,-

modul soustružení - hrotové soustruhy do průměru 800mm

3490,-

modul soustružení - hrotové soustruhy do průměru 1500mm

3490,-

modul soustružení - hrotové soustruhy nad průměr 1500mm

3490,-

modul soustružení - karusely do průměru 1600mm

3490,-

modul soustružení - karusely do průměru 2500mm

3490,-

modul soustružení - karusely do průměru 4000mm

3490,-

modul soustružení - karusely nad průměr 4000mm

3490,-

modul soustružení - revolverové soustruhy

3490,-

modul soustružení - vrtačky

3490,-

modul soustružení - vyvrtávačky do průměru vřetene 100mm

3490,-

modul soustružení - vyvrtávačky do průměru vřetene 160mm

3490,-

modul soustružení - vyvrtávačky nad průměr vřetene 160mm

3490,-

modul vrtání - hrotové soustruhy do průměru 500mm

2190,-

modul vrtání - hrotové soustruhy do průměru 800mm

2190,-

modul vrtání - hrotové soustruhy do průměru 1500mm

2190,-

modul vrtání - hrotové soustruhy nad průměr 1500mm

2190,-

modul vrtání - karusely do průměru 1600mm

2190,-

modul vrtání - karusely do průměru 2500mm

2190,-

modul vrtání - karusely do průměru 4000mm

2190,-

modul vrtání - karusely nad průměr 4000mm

2190,-

modul vrtání - revolverové soustruhy

2190,-

modul vrtání - vrtačky stolní a sloupové

2190,-

modul vrtání - vrtačky radiální do 40mm

2190,-

modul vrtání - vrtačky radiální nad 40mm

2190,-

modul vrtání - vyvrtávačky do průměru vřetene 100mm

2190,-

modul vrtání - vyvrtávačky do průměru vřetene 160mm

2190,-

modul vrtání - vyvrtávačky nad průměr vřetene 160mm

2190,-

modul hoblování - hoblovky všech typů

1790,-

modul obrážení - vodorovné obrážečky

1790,-

modul obrážení - svislé obrážečky

1790,-

modul frézování - frézky velikosti A

3190,-

modul frézování - frézky velikosti B

3190,-

modul frézování - frézky velikosti C

3190,-

modul frézování - vyvrtávačky do průměru vřetene 100mm

3190,-

modul frézování - vyvrtávačky do průměru vřetene 160mm

3190,-

modul frézování - vyvrtávačky nad průměr vřetene 160mm

3190,-

modul frézování - hoblovky

3190,-

modul frézování - ostatní stroje

3190,-

modul broušení vnějších rotačních ploch - brusky velikosti A

1190,-

modul broušení vnějších rotačních ploch - brusky velikosti B

1190,-

modul broušení vnějších rotačních ploch - brusky velikosti C

1190,-

modul broušení vnitřních rotačních ploch - brusky velikosti A

1190,-

modul broušení vnitřních rotačních ploch - brusky velikosti B

1190,-

modul broušení vnitřních rotačních ploch - brusky velikosti C

1190,-

modul broušení rovinných ploch - brusky vodorovné velikosti A

1190,-

modul broušení rovinných ploch - brusky vodorovné velikosti B

1190,-

modul broušení rovinných ploch - brusky vodorovné velikosti C

1190,-

modul broušení rovinných ploch - brusky svislé velikosti A

1190,-

modul broušení rovinných ploch - brusky svislé velikosti B

1190,-

modul broušení rovinných ploch - brusky svislé velikosti C

1190,-

Pozor - velké slevy pro balíčky normativů - téměř za polovinu (!!!) :
Balíček soustružení ..................................... 23990,- (!!!)
Balíček vrtání .............................................. 17990,- (!!!)
Balíček hoblování, obrážení ....................... 4790,- (!)
Balíček frézování ........................................ 15590,- (!!!)
Balíček broušení ......................................... 8390,- (!!!)
Výpočet slev při individuelním výběru normativů pro více licencí (netýká se níže uvedených
kompletů):
1 licence ............................. součet cen
2 licence ............................. součet x 1,8
3 licence ............................. součet x 2,5
4 licence ............................. součet x 2,8
5 licencí .............................. součet x 2,8 + součet x 0,3 za každou nad 4
Pozor - velké slevy pro komplety normativů (včetně programu Nortns) :
Komplet I. (mimo obrábění) ........................ 59900,- (!)
Komplet II. (obrábění) ................................. 59900,- (!)
Komplet III. (vše) ......................................... 95900,- (!)
Pro dodávky kompletu III. :
1 licence ...................................................
2 licence ...................................................
3 licence ...................................................
4 licence ...................................................
5 a více ................................ ....................

95900,133900,- tj. á 66950,169900,- tj. á 56633,199900,- tj. á 49975,199900,- + 31900,- za každou nad 4

Pro dodávky kompletů I. a II. :
1 licence ...................................................
2 licence ...................................................
3 licence ...................................................
4 licence ...................................................
5 a více .....................................................

59900,83900,- tj. á 41950,105900,- tj. á 35300,124900,- tj. á 31255,124900,- + 19900,- za každou nad 4

Při kombinaci kompletu I a jednotlivých kompletů II. III. se počítá dle příkladu:
3 licence komplet I. + 2 jednotlivé komplety (I. nebo II.): 169900+31255+19900=221055,-

Sdílené licence:
1 sdílené licence ........................................... 25% ceny 1 pevné licence
2 sdílené licence ........................................... 20% ceny 1 pevné licence za každou
3 sdílené licence ........................................... 17% ceny 1 pevné licence za každou
4 sdílené licence ........................................... 15% ceny 1 pevné licence za každou
další sdílené licence ...................................... 10% ceny 1 pevné licence za každou nad 4 sdíl.lic.
Sdílené licence umožňují rozšíření počtu pevných licencí. Počet PC, kde může být program
nainstalován, je tedy dán součtem pevných a sdílených licencí. V daném okamžiku může s
programem současně pracovat tolik pracovníků, kolik je pevných licencí.
Instalace, implementace, školení:
Instalace programu, školení ............................ 6990,-/den*
Implementace programu, školení .................... 6990,-/den*
* 1 den = 7 vyučovacích hodin á 45min.
* k ceně se připočítají cestovní náklady 10Kč/km, popř. ubytovací náklady pro více dní.
Slevy software pro malé firmy:
25-49 zaměstnanců ........................................ 10%
10-24 zaměstnanců ........................................ 20%
do 10 zaměstnanců ........................................ 30%
Zkušební verze (zapůjčení) ............................ 4990,-Kč/první měsíc
2990,-Kč/každý další měsíc (max. 3 měsíce celkem)
Zkušební verze je obsahově shodná s ostrou verzí a je zajištěn přenos dat do ostré verze. V případě
zakoupení ostré verze bude o zaplacenou částku snížena její cena.
Servis (hot-line v pracovních dnech od 8 do 16hod) ............. 10% z pořizovací ceny software/rok
Programové úpravy na přání, které se stanou součástí obecné verze programu, se stanovují dohodou
jako podíl z celkové ceny jedné licence programu Nortns.
Programové úpravy individuální ......................................... cena vychází ze sazby 990,-/hod práce
programátora v případě individuálních požadavků, které nelze použít v obecné verzi programu.
Platnost ceníku od 12.7.2016
Ceny jsou bez DPH 21% a platí do vydání nového ceníku.
Ceny neplatí pro školství - cena se stanovuje individuelně.

