
QualitySoft Prodius Instant Szakellátás. (Integráció esetén: Prodius Komplex Integrált Rendszer)
Komplett Professional

Szociális Szakellátás /Gondozási térítési díjak+várakozók (instant számlázó és házipénztár 

program , valamint instant gyógyszerelési program külön vásárolható hozzá, és ekkor 

ezekkel komplex rendszert alkot)

50.000,- 150.000,-

Hálózatos használat/ több felhasználó kezelése - 30.000,-

Alapszolgáltatás szakellátási rendszer 50.000,- 50.000,-

Csoportos beszedési megbízás, komplex folyószámla kezelés +16.000,- +16.000,-

Több intézmény kezelése 25% 25%

ÁGT Ápolási Gondozási terv +100.000,-

QualitySoft Prodius Instant Gyógyszerelési program (Integráció esetén beépíthető komplex modul)
- Komplett Professional

Gyógyszernyilvántartás, raktár/forgalom, gyógyszerelés - 50.000,- 99.000,-

QualitySoft Prodius instant Étkeztetési program (Integráció esetén beépíthető komplex modul)
Komplett Professional

Étkezési térítési díjak nyilvántartása (instant számlázó és házipénztár program külön 

vásárolható hozzá az árlista szerint, és ekkor ezekkel komplex rendszert alkot)
35.000,- 50.000,-

Vonalkódos étkezés regisztráció 50.000,- 50.000,-

Webes étkezési díj kliens 80.000,- 80.000,-

QualitySoft Prodius instant Élelmezési program (Integráció esetén beépíthető komplex modul)
Komplett Professional 

Élelmezési nyilvántartó rendszer (raktár, kiszabatok, étlap, EMMI) 50.000,- 99.000,-

QualitySoft ProDius iktató/iratnyilvántartó program (Integráció esetén komplex modul)
Komplett Professional

Iktató modul Levél- és iratnyilvántartás, standard 1 gépre, prof, hálózatos 32.000,- 50.000,-

Komplett Professional

 Devizakönyvelés modul - +22.000,- +45.000,-

Iktatás modul (dokumentum iktatása+fájl csatolás) - 16.000,- 25.000,-

Komplett Professional

QualitySoft Tárgyi eszköz program 42.000,- 77.000,-

- Ha különállóan használjuk, akkor többcéges modul (korlátlan cégre) +30.000,- +30.000,-

Professional

16.000,-

- Ha különállóan használjuk, akkor többcéges modul (korlátlan cégre) +15.000,-

QualitySoft instant Tárgyi eszköz program (Integráció esetén beépíthető komplex modul)

QualitySoft Instant Házi pénztár program (Integráció esetén beépített komplex modul)

QualitySoft házi pénztár program (kiadási és bevételi pénztárbizonylatok, pénztárjelentés)

QualitySoft Instant Számlázó program (Integráció esetén beépített komplex modul)
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QualitySoft Költségvetési Ökormányzati ill. Nonprofit Főkönyv (Integráció esetén alaprendszer)

Egy cég könyvelésére alkalmas kettős könyvelő program Költségvetési 

szemlélet+vállalkozási szemlélet egyszerre kezelhető 

(mérleg, eredmény, terv-tény, áfa bevallás modullal + folyószámla modullal) - Munkaszám 

(költséghely, 6-7 könyvelés) modul

- 132.000,- 150.000,-



Professional

Egy cég számlázására alkalmas számlázó rendszer 15.000,-

Deviza modul +10.000,-

Főkönyvi feladás modul +15.000,-

Vonalkód olvasó modul +15.000,-

Pénzügyi (bank+folyószámla listák+bejövő iktatás+Áfa) +16.000,-

Korlátlan cégszámra, ha a létszám cégenként összeadódik. Komplett Professional

- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.5 fő az összes cégben 20.000,- -

- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.25 fő az összes cégben 42.000,- 73.000,-

- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.50 fő az összes cégben 82.000,- 115.000,-

- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.75 fő az összes cégben 115.000,- 150.000,-

- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.100 fő az összes cégben 150.000,- 180.000,-

- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.250 fő az összes cégben 230.000,- 260.000,-

- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.500 fő az összes cégben 310.000,- 350.000,-

- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.1000 fő az összes cégben 470.000,- 530.000,-

- QualitySoft Maxbér program. Korlátlan létszámra 570.000,- 630.000,-

- Táppénz számfejtő - TB modul - +100.000,-

- Plusz 10 fő bérszámfejtése  (csak DOS program esetén) - +10.000,-

- Teljesítménybér -munkalap-jelenlét  modul - +32.000,-

- Egyszerűsített foglalkoztatott számfejtése. Max. 50 fő az összes cégben 20.000,- 25.000,-

- Egyszerűsített foglalkoztatott számfejtése Max. 150 fő az összes cégben 40.000,- 50.000,-

- Egyszerűsített foglalkoztatott számfejtése. Max. 250 fő az összes cégben 60.000,- 80.000,-

- Egyszerűsített foglalkoztatott számfejtése. Max. 500 fő az összes cégben 90.000,- 120.000,-

- Egyszerűsített foglalkoztatott számfejtése. Korlátlan létszámra az összes cégben 120.000,- 150.000,-

- Teljesítménybér – munkalap – jelenlét modul - +32.000,-

Korlátlan cégszámra, ha a létszám nem adódik össze cégenként (max. 50 fő/cég): +100.000,- +100.000,-

QualitySoft Prodius Adatimport-export modul
- Főkönyvi adatintegráció modul. (Internetes, vagy USB offline, adatátvitel különálló 

rendszerek között vagy idegen programból szabványos adatfogadás számlázó modul 

főkönyvi integrációja)

50.000,- 50.000,-

- Szabványos NAV xml import főkönyvbe külső számlázó programból 1 cég 15.000,-

5 cég 30.000,-

10 cég 50.000,-

100.000,-

- Banki terminál, vagy internetbank adatainak beolvasása, könyvelése

- Törzsadat importáló modul (EXCEL-ből vagy XML-ből törzsadat importálás) 10.000,-

20.000,-

- Beléptető rendszer/Tachográf import modul ( Csak Prof verzióban) 40.000,-

- Partnerkövető modul 

A fenti árak NETTÓ-ban értendők. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

QualitySoft Prodius Integrált rendszer. www.prodius.hu

40.000,- /bank

- OLM Online munkaidő nyilvántartó program import modul ( Csak komplett és Prof verzióban)

10.000,- (+9.600 Ft/ 12 hónap)

QualitySoft Maxbér Bérszámfejtő program (Integráció esetén modul)

Korlátlan cég

http://www.prodius.hu/

