ПРАЙС-ЛИСТ діє до 23.06.2018
інформаційно-правове забезпечення
кожного підприємства України
т.(032) 2403034

WEB-продукти
Інформаційно-правові системи
ГРАНД + сервіс Report – рішення для підприємства

Абонентське
Підключення*,
обслуговування**,
грн
грн/міс
1

3200

2250

Рішення для великого підприємства та ключових його підрозділівбухгалтерії, юридичного департаменту та кадрового
відділу, що містить також електронні видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН та ЮРИСТ&ЗАКОН

ПРАЙМ + сервіс Report – рішення для підприємства

1

2860

2000

Рішення для підприємства: керівнику, бухгалтеру (Ситуації для бухгалтера. Консультації; Судова практика для
бухгалтера та ін.), кадровику (Ситуації для кадровика; Інструкції та шаблони для кадровика) та юристу (Судова
практика, Коментовані кодекси, Європейське законодавство та ін.)

ЮРИСТ ПРОФ – рішення для юристів та юридичних компаній

1

1300

900

Рішення для юридичної компанії та юриста: правова інформація юристу (Законодавство України, Судова практика,
Коментовані кодекси, Європейське законодавство, Мистецтво оборони, Судові прецеденти таін.), бухгалтеру та
керівнику

ЮРИСТ – рішення для юристів та юридичних компаній

1

800

560

Спеціалізоване рішення для юриста, адвоката: Термінологічний словник, Законопроекти, Ситуації для юриста,
Законодавство України, Довідники та ін.

БУХГАЛТЕР ПРОФ + сервіс Report – рішення для бухгалтерів

1

800

560

Спеціалізоване рішення для невеликого підприємства: правова інформація для бухгалтера (Форми та бланки, Ситуації
для бухгалтера, Консультації, Калькулятор індексації зарплати, Калькулятор відпусток та ін.) та керівника (Правова
картина дня, Ситуації для бізнесу та ін.)

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ для планшетів

ЛЗ ЮРИСТ

Абонентське
Підключення*,
обслуговування**,
грн
грн/міс
40

380

Інформаційно-правова система для планшетів. Спеціалізована система для юриста: Повне законодавство. Коментовані
кодекси. Судова практика та прецеденти. Ситуації для бізнесу.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТА ДОВІДНИКИ
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Абонентське
Підключення*,
обслуговування**,
грн
грн/міс
1

Аналітичне видання для бухгалтера. 1 раз на 2 тижні.

330

230

Аналітичний модуль (видання) для бухгалтерів та фінансистів із глибинним систематизованим аналізом найважливіших
бухгалтерських тематик з оглядом на практику, досвід судового вирішення питань, рекомендації фіскальних та
контролюючих органів.

ЮРИСТ&ЗАКОН

1

Аналітичне видання для юриста. 1 раз на тиждень.

420

280

Аналітичне видання щодо практики правозастосування з нагальних для юристів питань. Вміщує унікальні типи
аналітичних матеріалів щодо огляду тематик професійних юридичних форумів, алгоритми дії у практичних ситуаціях,
зразки документів із рекомендаціями щодо складання та застосування

ВІСНИК МСФЗ

1

Аналітичне видання про міжнародні стандарти фінзвітності, 1 раз на місяць.

460

320

Аналітичне видання про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в практиці українських
підприємств. Містить бібліотеку офіційних перекладів МСФЗ та аналітичні матеріали експертів. Також висвітлюються
питання міжнародного оподаткування.

ІНТЕРАКТИВНА БУХГАЛТЕРІЯ
Щоденне видання з аналітичною інформацією для бухгалтерів і фінансистів.

1

260

180

Електронне видання для оперативного вирішення щоденних бухгалтерських задач та питань, які виникають у
бухгалтерів середніх та малих підприємств, і потребують швидкого та однозначного вирішення. Аналітичні матеріали
написані простою зрозумілою мовою, акцент робиться на найбільш безпечних рішеннях проблемних ситуацій.

СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ

VERDICTUM – система аналізу судових рішень

Абонентське
Підключення*,
обслуговування**,
грн
грн/міс
1
850 580

Пошуково-аналітична система та інструменти обробки, аналізу та класифікації текстів
судових рішень. Надає можливість швидко підбирати максимально тотожні рішення по
одному предмету і обставинам справи при роботі з найповнішою базою судових рішень

CONTR AGENT – система перевірки та моніторингу бізнес-партнерів
Система надає можливість перевірки та контролю клієнтів на предмет надійності, постачальників, підрядників та інших осіб, з якими
веде справи організація або збирається співпрацювати
Економ - до 200 карток контрагентів до перегляду на місяць. До 20 контрагентів на
1
300
моніторинг одночасно.
Преміум - до 600 карток контрагентів до перегляду на місяць. До 100 контрагентів на
1
800
моніторинг одночасно. Інформація про Фінанси/ЗЕД.
Преміум плюс - до 900 карток контрагентів до перегляду на місяць. До 150
1
1200
контрагентів на моніторинг одночасно. Інформація про Фінанси/ЗЕД.
API 1000 - до 1000 карток контрагентів до перегляду на місяць.
1
1500
API 3000 - до 3000 карток контрагентів до перегляду на місяць.
1
4500
API 5000 - до 5000 карток контрагентів до перегляду на місяць.
1
7500
API Монітор 1000 - до 1000 карток контрагентів до перегляду на місяць. До 100
1
2100
контрагентів на моніторинг одночасно.
При придбанні тарифів на 12 місяців діє знижка 10%.

ДЕСКТОПНІ-продукти
Інформаційно-правові системи

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО

Абонентське
Підключення*,
обслуговування**,
грн
грн/міс
96

2600

1800

Система для підприємства: Повне законодавство. Коментовані кодекси. Судова практика та прецеденти. Ситуації для
бізнесу. Служба персоналу. Банкрутство. Консультації. Безпека бізнесу.

ЛЗ ЮРИСТ

96

1500

900

Спеціалізована система для юриста: Повне законодавство. Коментовані кодекси. Судова практика та прецеденти.
Ситуації для бізнесу. Банкрутство. Юридичні консультації.

ЛЗ БУХГАЛТЕР

96

800

560

Спеціалізована система для бухгалтера: Законодавство з бухобліку та оподаткування. Коментований Податковий
кодекс. Судова практика для бухгалтера. Форми, бланки. Бухгалтерські консультації. Ситуації для бухгалтера.
*«Підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці.
«Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання
програмного продукту.
Ціни вказано в гривнях без ПДВ.
Операції з цього прайсу не оподатковуються ПДВ відповідно до Податкового кодексу України.

