ТОВ «Вік-софт»

Ціни 2022 року

Комп’ютерна програма «Система комерційного
обліку електроенергії «Енергоцентр»
(АСУЭ, Моніторинг, МікроСкада, Білінг, Побут)
Важливо!!! Тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на
додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за
які не вважається роялті згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 ПКУ.

Назва продукції
Комп’ютерна програма «Система
комерційного обліку електроенергії
«Енергоцентр» ліцензується лише по
кількості приладів (датчиків) обліку без
обмеження по кількості робочих місць в
складі таких модулів:
 АРМ оператора – відображення
всіх даних;
 Конфігуратор системи;
 Модуль Опитування (прилади
обліку,роз ходоміри, мультиметри
якості, датчики, суматори
імпульсів);










Приймання/відправка любих
типів макетів (CSV, XML);
Робота з API MMS ;
Ручне введення даних;
Оперативний моніторинг та
управління процесами;
Аларми – автоматичний контроль
системи за користувацькими
алгоритмами;
Генератор звітів;
Мнемосхеми – відображення
даних на фоні графічної схеми;
Модуль «WEB Server» простий;

Оновлення системи протягом одного
року з моменту першої купівлі
Оновлення системи (необов’язкове)
після року користування з моменту
першої купівлі
Комп’ютерна програма Модуль
«Енергоцентр «Мнемосхема
векторна» - повноцінна векторна схема
відображення поточної інформації з
використанням перемикачів, скриптів поведінки

Комп’ютерна програма Модуль
«Енергоцентр» Web Server
розширений»
tel: +3(050) 937-14-00 FB: @viksoft10

Кількість підключаємих
лічильників, до

Ціна в грн. без
ПДВ

2

7 000

5

12 000

7

14 000

10

17 000

20

28 000

30

39 000

40

50 000

50

60 000

75

85 000

100

100 000

200

190 000

300

280 000

400

370 000

500

450 000

необмежена

700 000

Безкоштовно
10% від поточної прайсової вартості наявної
ліцензії + ПДВ 20%
(але не менше 1400грн +ПДВ)
20% від поточної прайсової вартості наявної
ліцензії (але не менше 20000 грн)

60 000
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Накопичувальна система знижок для інтеграторів
Кількість накопичених балів
Покупка другого ключа для другого об’єкту
(перший ключ не менше ЕЦ-10)
Накопичення купівель на суму більше 75 000грн.
Накопичення купівель на суму більше 150 000грн.

Розмір знижки, %
10
20
30

Інформаційно білінгова система (ІБС)
Модуль ІБС ПЗ «Енергоцентр», що дозволяє:















В системі ведуться всі необхідні довідники для автоматичного розрахунку тарифів
На даний момент ми очікуємо API інтерфейси від НЕК та інших структур для
автоматичної синхронізації даних тому зараз доступний лише спосіб загрузки CSV
файлів цих даних, що отримані безпосередньо з Веб кабінету постачальника
Всі типи документів, що використовуються в системі, створенні на базі html
структур та можуть мінятись без залучення розробника
Всі елементи довідкової системи доступні в модулі задання формули тарифу для
кожного клієнта, що дозволяє автоматично і динамічно розраховувати їх
Можливо вести в системі набір моделей формування тарифів, а в картці споживача
вказати яка саме модель буде використовуватись до нього
Кожен тариф – це формула в якій можна використовувати будь які параметри
довідкових полів, що Ви описали в системі (наприклад описати довідкове поле –
«тип виробництва» і в формулі використовувати це значення як допоміжний
коефіцієнт розрахунку, а саме довідкове поле заповнювати в картці підприємства)
Формування групових аналітичних звітів по всім клієнтам постачальника з
врахуванням фільтрів (всі дані доступні для вигрузки в Ексель). Ці модулі постійно
розвиваються і розширяються по мірі експлуатації
Прийом даних виписок з різних клієнт-банків
Прийом макетів по фактичному споживанню від клієнтів, операторів комерційних
даних, ОСР
Обробка макету з ММС з фактичним споживанням групи Б по кожному ОСР для
автоматичного формування фактичного споживання кожного з клієнтів
Автоматичні розсилки рахунків клієнтам
Автоматичні розсилки різних повідомлень (попередження, нагадування та ін.)
Автоматичні розсилки актів по виставленим рахункам

Ціна на модулі ІБС, при умові, що є базова ліцензія ПЗ «Енергоцентр»
Назва програмного модулю
Комп’ютерна програма «Модуль
«Енергоцентр ІБС»

Комп’ютерна програма «Модуль
«Енергоцентр Web Server базовий»

tel: +3(050) 937-14-00 FB: @viksoft10

Вартість модулю

100 000 грн
100 000 грн
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Спеціальна версія комп’ютерної програми «Система комерційного
обліку електроенергії «Енергоцентр» ПОБУТ.
В даній ліцензії будуть доступні всі модулі які є і в звичайній ліцензії.
Обмеження стосуватимуться лише даних опитувальних приладів обліку (підтримуються
більшість приладів обліку всіх енергоресурсів, що представлені в Україні)
ЧИТАЮТЬСЯ ЛИШЕ: поточні покази, покази на початок доби/місяця, журнал
подій приладів обліку.
Також доступні:
 Модуль перегляду даних в табличному і графічному вигляді;
 Можливість перегляду даних як в кВт так і в ГРН.;
 Фільтри (вибірки) по заданим користувацьким параметрам (тільки боржники та
ін.);
 Модуль побудови звітів;
 Друк рахунків на базі генератора звітів;
 Вигрузка даних в білінгові та ERP системи компанії (1C та інш.);
 Користувацькі довідникові системи любих форматів (зберігання адрес,
заборгованість та багато іншого по кожному клієнтові);
 Модуль управління реле лічильника (віддалене вимкнення та вмикнення в ручному
та автоматичному режимі);
 Модуль розсилки інформації клієнтам;
 Можливість підключення любих типів енергоресурсів побутового обліку

Ціна на спеціальну версію комп’ютерної програми «Система
комерційного обліку електроенергії «Енергоцентр» ПОБУТ.
Кіль-ть
лічильників
<100
100..500
>500

Вартість без ПДВ за 1 лічильник

Примітка

450 грн
300 грн
250 грн

але не менше 15 000грн
але не менше 45 000грн
але не менше 150 000грн
та не більше 280 000 грн

Знижка інтеграторам до 20%.

tel: +3(050) 937-14-00 FB: @viksoft10
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