Інформаційний лист від 05.05.2018

Шановний Абоненте!
Дякуємо Вам за те, що користуєтесь продуктами та сервісами ЛІГА:ЗАКОН.
Сьогодні компанія ЛІГА:ЗАКОН пропонує кращі рішення та сервіс на ринку, і щомісяця
продовжує їх вдосконалювати.
В 2016 році ми зробили вагомий крок назустріч потребам користувачів – розробили та
випустили нову багатофункціональну ПЛАТФОРМУ LIGA:ZAKON, та інтегрували в неї
лінійку веб-продуктів та сервісів. Іншими словами, з'явилась можливість користуватись
продуктами не тільки з робочого комп’ютера, а й зі смартфона, домашнього ноутбука, зза кордону, на будь-якій операційній системі, браузері, мати миттєве оновлення та
прямий доступ до еталонних баз даних. Для роботи в інформаційно-правових системах
тепер не потрібен ключ і достатньо навіть швидкості мобільного інтернету. Як завжди,
особливої уваги ми приділяємо якості та достовірності інформації в наших продуктах.
З метою покращення обслуговування абонентів та оптимізації продуктової лінійки
інформаційно-правових систем компанією ЛІГА:ЗАКОН було прийнято рішення про
поетапне припинення підтримки «старих» систем «ЕЛІТ», «ПРЕМІУМ»,
«ЕНТЕРПРАЙЗ», «БІЗНЕС-УНІВЕРСАЛ», «ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР», «БУХГАЛТЕР
ОПТІМА», «ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ПРОФ». Нагадуємо, що 24 місяці тому був
запущений процес переходу абонентів на продукти поточної лінійки, про що
повідомлялось раніше інформаційним листом.
Доводимо до Вашого відома, що з 30.06.2018 припиняється підтримка усіх версій
продуктів компанії ЛІГА:ЗАКОН, які відсутні в поточному прейскуранті. До закінчення
цього терміну Вам необхідно здійснити перехід на продукти поточної лінійки, оскільки
30.06.2018 будуть фізично відключені сервери, що обслуговують продукти «старих»
версій.
Для ознайомлення на Вашу електронну адресу буде відправлено поточний прейскурант
та інформація про наповнення продуктів поточної лінійки. Одночасно повідомляємо, що
прейскурант
ТОВ
"ЛІГА
ЗАКОН"
розміщений
на
офіційному
сайті
(http://www.ligazakon.ua/prices/complete/Price_LZ.pdf). Просимо Вас у найкоротший
термін визначитись з колом користувачів, щоб здійснити оптимальний перехід. Для
цього ми можемо надати необхідні консультації та допоможемо знайти оптимальне
рішення.
Рахунки за абонентське обслуговування (продовження дії ліцензій) з червня 2018 р.
будуть виставлятись тільки на продукти поточної лінійки.

Сподіваємось на розуміння і подальшу плідну співпрацю.
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