ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 31 жовтня 2020 року
РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
ФУНКЦІЇ:
• Тематичне та галузеве налаштування стрічки новин із обраних медіа
для потреб компанії (Новини ринку) або професійної ролі (Мої новини)

LIGA360: АУДИТОР V.2
(типове робоче місце аудитора)

• Власна добірка посилань на документи чи ресурси в продуктах (Моє обране)
• Моніторинг змін в НПА, реєстрах (Смарт-сигнали)
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Інформація про стан розрахунків з бюджетом, податкові реквізити
(Розрахунки з бюджетом)

Форма доступу

Вільний доступ

Комерційний доступ

Рекомендовано

Функціонал
мобільна версія
LIGA360. Новини ринку
мобільна версія
LIGA360. Мої новини
мобільна версія
LIGA360. Моє обране
LIGA360. Розрахунки з бюджетом
LIGA360. Перевірка контрагентів
LIGA360. Смарт-сигналиІПС
LIGA360. Смарт-сигналиCONTRAGENT
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА
CONTR AGENT
REPORT
VERDICTUM
ІНТЕРБУХ
ВІСНИК МСФЗ
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
LIGA:BOOK

• Швидкий доступ до продуктів та окремих модулів, які найчастіше використовуються
• Відстеження змін в правовому полі, аналіз ситуації та оцінка правових ризиків
та можливостей, забезпечення правової підтримки для ведення діяльності
відповідно до законодавства (ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА, ІНТЕРБУХ)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами (CONTR AGENT, Бізнес-розвідка,
Перевірка контрагентів)
• Електронна звітність (REPORT)
• Експертна підтримка (ВІСНИК МСФЗ, ІНТЕРБУХ)

Тарифний пакет
LIGA360: АУДИТОР V.2

Робочий стіл
LIGA360: АУДИТОР

+
+
+
+
+
+
+
ІПС ПРАЙМ
CONTR AGENT СТАРТ
REPORT ЮРОСОБИ З ПДВ
Демо4
ІНТЕРБУХ
ВІСНИК МСФЗ
Опція
Демо6

+
+
+
+
+

Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

3 372 грн./міс

Демо1
Демо2
Демо3
Демо4
Демо5

Демо6
Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

0 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
1
Моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 2Пошук за основним законодавством, правова картина дня та новації, професійні калькулятори та календарі, вебінари, термінологічний словник; 3Перевірка необмеженої кількості контрагентів (частковий перегляд реєстраційної інформації),
моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 4Пошук та перегляд судових рішень та засідань суду за допомогою численних фільтрів; 5Бухгалтерські новини, щоденна email-розсилка, відкриті аналітичні матеріали; 6Пошук юриста в каталогу юридичних компаній
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 31 жовтня 2020 року
РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
ФУНКЦІЇ:

LIGA360:
БУХГАЛТЕР САМОЗАЙНЯТИЙ

(типове робоче місце для позаштатного бухгалтера,
який обслуговує одне чи декілька підприємств/ ФОП)

Форма доступу

Вільний доступ

Комерційний доступ

Рекомендовано

Функціонал
мобільна версія
LIGA360. Новини ринку
мобільна версія
LIGA360. Мої новини
мобільна версія
LIGA360. Моє обране
LIGA360. Розрахунки з бюджетом
LIGA360. Перевірка контрагентів
LIGA360. Смарт-сигналиІПС
LIGA360. Смарт-сигналиCONTRAGENT
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА
CONTR AGENT
REPORT
ІНТЕРБУХ
ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
LIGA:BOOK

• Тематичне та галузеве налаштування стрічки новин із обраних медіа
для потреб компанії (Новини ринку) або професійної ролі (Мої новини)
• Власна добірка посилань на документи чи ресурси в продуктах (Моє обране)
• Моніторинг змін в НПА, реєстрах (Смарт-сигнали)
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Інформація про стан розрахунків з бюджетом, податкові реквізити
(Розрахунки з бюджетом)

• Швидкий доступ до продуктів та окремих модулів, які найчастіше використовуються
• Відстеження змін в правовому полі, аналіз ситуації та оцінка правових ризиків
та можливостей, забезпечення правової підтримки для ведення діяльності
відповідно до законодавства (ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА, ІНТЕРБУХ)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами (CONTR AGENT, Бізнес-розвідка,
Перевірка контрагентів)
• Електронна звітність (REPORT)
• Експертна підтримка (ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ)

Тарифний пакет
LIGA360: БУХГАЛТЕР САМОЗАЙНЯТИЙ

Робочий стіл
LIGA360: БУХГАЛТЕР САМОЗАЙНЯТИЙ

+
+
+
+
+
+
+
ІПС БУХГАЛТЕР ПРОФ
CONTR AGENT ПРОСТИЙ (50 переглядів, 20 на моніторинг)
REPORT ЮРОСОБИ З ПДВ
ІНТЕРБУХ
ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ БАЗОВИЙ (1 консультація на міс.)
Опція
Демо6

+
+
+
+
+

Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

1 476 грн./міс

Демо1
Демо2
Демо3
Демо5

Демо6
Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

0 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
1
Моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 2Пошук за основним законодавством, правова картина дня та новації, професійні калькулятори та календарі, вебінари, термінологічний словник; 3Перевірка необмеженої кількості контрагентів (частковий перегляд реєстраційної інформації),
моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 4Пошук та перегляд судових рішень та засідань суду за допомогою численних фільтрів; 5Бухгалтерські новини, щоденна email-розсилка, відкриті аналітичні матеріали; 6Пошук юриста в каталогу юридичних компаній
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 31 жовтня 2020 року
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ
ФУНКЦІЇ:

LIGA360: АДВОКАТ

(типове робоче місце для адвоката,
помічника адвоката)

• Власна добірка посилань на документи чи ресурси в продуктах (Моє обране)
• Моніторинг змін в НПА, судових рішеннях, реєстрах (Смарт-сигнали)
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Експертна підтримка (ЮРИСТ&ЗАКОН)

Форма доступу

Вільний доступ

Комерційний доступ

Рекомендовано

Функціонал
мобільна версія
LIGA360. Новини ринку
мобільна версія
LIGA360. Мої новини
мобільна версія
LIGA360. Моє обране
LIGA360. Перевірка контрагенітв
LIGA360. Смарт-сигналиІПС
LIGA360. Смарт-сигналиCONTRAGENT
LIGA360. Смарт-сигналиVERDICTUM
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА

CONTR AGENT
VERDICTUM
ЮРИСТ&ЗАКОН
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
LIGA:BOOK

• Швидкий доступ до продуктів та окремих модулів, які найчастіше використовуються

• Тематичне та галузеве налаштування стрічки новин із обраних медіа
для потреб компанії (Новини ринку) або професійної ролі (Мої новини)

• Відстеження змін в правовому полі, аналіз ситуації та оцінка правових ризиків
та можливостей, забезпечення правової підтримки для ведення діяльності
відповідно до законодавства (ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами (CONTR AGENT, Бізнес-розвідка,
Перевірка контрагентів)
• Аналіз та прогнозування судових рішень (VERDICTUM)

(Пакет L ПРЕМІУМ)

Тарифний пакет
LIGA360: АДВОКАТ

(Пакет M ПРОФЕСІЙНИЙ)

Робочий стіл
LIGA360: АДВОКАТ

+
+
+
+
+
+
+
ІПС ЮРИСТ ПРОФ

+
+
+
+
+
+
+
ІПС ЮРИСТ ПРОФ
CONTR AGENT МІКРО
(50 переглядів, 5 на моніторинг)
VERDICTUM
ЮРИСТ&ЗАКОН
Опція
Опція

+
+
+
+

Тарифний пакет
LIGA360: АДВОКАТ

CONTR AGENT СТАРТ
VERDICTUM PRO
ЮРИСТ&ЗАКОН
Опція
Опція

НОВИЙ

Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

2 480 грн./міс

Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

1 800 грн./міс

Демо1
Демо2
Демо3
Демо4

Демо6
Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

0 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
1
Моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 2Пошук за основним законодавством, правова картина дня та новації, професійні калькулятори та календарі, вебінари, термінологічний словник; 3Перевірка необмеженої кількості контрагентів (частковий перегляд реєстраційної інформації),
моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 4Пошук та перегляд судових рішень та засідань суду за допомогою численних фільтрів; 5Бухгалтерські новини, щоденна email-розсилка, відкриті аналітичні матеріали; 6Пошук юриста в каталогу юридичних компаній
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 31 жовтня 2020 року
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ
ФУНКЦІЇ:
• Тематичне та галузеве налаштування стрічки новин із обраних медіа
для потреб компанії (Новини ринку) або професійної ролі (Мої новини)

LIGA360: ПІДПРИЄМЕЦЬ

(типове робоче місце для приватного підприємця)

• Власна добірка посилань на документи чи ресурси в продуктах (Моє обране)
• Моніторинг змін в НПА, реєстрах (Смарт-сигнали)
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Інформація про стан розрахунків з бюджетом, податкові реквізити
(Розрахунки з бюджетом)

Форма доступу

Вільний доступ

Комерційний доступ

Рекомендовано

Функціонал
мобільна версія
LIGA360. Новини ринку
мобільна версія
LIGA360. Мої новини
мобільна версія
LIGA360. Моє обране
LIGA360. Розрахунки з бюджетом
LIGA360. Перевірка контрагенітв
LIGA360. Смарт-сигналиІПС
LIGA360. Смарт-сигналиCONTRAGENT
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА
CONTR AGENT
REPORT
ІНТЕРБУХ
SMS-МАЯК
LIGA:BOOK

• Швидкий доступ до продуктів та окремих модулів, які найчастіше використовуються
• Відстеження змін в правовому полі, аналіз ситуації та оцінка правових ризиків
та можливостей, забезпечення правової підтримки для ведення діяльності
відповідно до законодавства (ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами (CONTR AGENT,
Перевірка контрагентів)
• Електронна звітність (REPORT)

Тарифний пакет
LIGA360: ПІДПРИЄМЕЦЬ

Робочий стіл
LIGA360: ПІДПРИЄМЕЦЬ

+
+
+
+
+
+
+
ІПС ПІДПРИЄМЕЦЬ
CONTR AGENT МІКРО (50 переглядів, 5 на моніторинг)
REPORT ФОП
Демо5
Опція
Демо6

+
+
+
+
+

Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

390 грн./міс

Демо1
Демо2
Демо3
Демо5
Демо6
Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

0 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
1
Моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 2Пошук за основним законодавством, правова картина дня та новації, професійні калькулятори та календарі, вебінари, термінологічний словник; 3Перевірка необмеженої кількості контрагентів (частковий перегляд реєстраційної інформації),
моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 4Пошук та перегляд судових рішень та засідань суду за допомогою численних фільтрів; 5Бухгалтерські новини, щоденна email-розсилка, відкриті аналітичні матеріали; 6Пошук юриста в каталогу юридичних компаній
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 31 жовтня 2020 року
РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
ФУНКЦІЇ:
• Швидкий доступ до продуктів та окремих модулів, які найчастіше використовуються

• Тематичне та галузеве налаштування стрічки новин із обраних медіа
для потреб компанії (Новини ринку) або професійної ролі (Мої новини)

LIGA360: ЮРИСТ
(типове робоче місце для юриста)

• Власна добірка посилань на документи чи ресурси в продуктах (Моє обране)
• Моніторинг змін в НПА, судових рішеннях, реєстрах (Смарт-сигнали)

• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами (CONTR AGENT,
Перевірка контрагентів)

• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Обговорення актуальних тем та подій, функція поділитися посиланням
на новину та оцінити ризики/ можливості всією командою (Обговорення,
Управління ризиками)

• Інформація про стан розрахунків з бюджетом, податкові реквізити
(Розрахунки з бюджетом)
• Аналіз та прогнозування судових рішень (VERDICTUM)

• Експертна підтримка (ЮРИСТ&ЗАКОН, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН)

Форма доступу

Вільний доступ

Пакет L ПРЕМІУМ v.2
(для юрисконсульта великого
підприємства, юриста
в органах державної влади)

Пакет M ПРОФЕСІЙНИЙ v.2
(для юрисконсульта
середнього підприємства,
юриста юридичної компанії)

Пакет S БАЗОВИЙ V.2
(для молодшого юрисконсульта,
помічника юриста)

Робочий стіл
LIGA360: ЮРИСТ

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
ІПС ПРАЙМ

+
+
+
ІПС ЮРИСТ ПРОФ

+
+

Демо1

CONTR AGENT

CONTR AGENT СТАРТ

CONTR AGENT СТАРТ

VERDICTUM
ЮРИСТ&ЗАКОН
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
SMS-МАЯК
LIGA:BOOK

VERDICTUM PRO НОВИЙ
ЮРИСТ&ЗАКОН
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Опція
Опція
Опція

Функціонал
мобільна версія
LIGA360. Новини ринку
мобільна версія
LIGA360. Мої новини
мобільна версія
LIGA360. Моє обране
LIGA360. Обговорення
LIGA360. Управління ризиками
LIGA360. Перевірка контрагентів
LIGA360. Смарт-сигналиІПС

LIGA360. Смарт-сигналиCONTRAGENT
LIGA360. Смарт-сигналиVERDICTUM
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА
Комерційний доступ

Рекомендовано

• Відстеження змін в правовому полі, аналіз ситуації та оцінка правових ризиків
та можливостей, забезпечення правової підтримки для ведення діяльності
відповідно до законодавства (ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА)

Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

4 064 грн./міс

VERDICTUM PRO
ЮРИСТ&ЗАКОН

НОВИЙ

ІПС ЮРИСТ
CONTR AGENT ПРОСТИЙ
(50 переглядів, 20 на моніторинг)
Демо4
ЮРИСТ&ЗАКОН

Демо2
Демо3
Демо4

Опція
Опція
Опція

Опція
Опція
Опція

Демо6

Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

2 480 грн./міс

855 грн./міс

0 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
1
Моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 2Пошук за основним законодавством, правова картина дня та новації, професійні калькулятори та календарі, вебінари, термінологічний словник; 3Перевірка необмеженої кількості контрагентів (частковий перегляд реєстраційної інформації),
моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 4Пошук та перегляд судових рішень та засідань суду за допомогою численних фільтрів; 5Бухгалтерські новини, щоденна email-розсилка, відкриті аналітичні матеріали; 6Пошук юриста в каталогу юридичних компаній
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 31 жовтня 2020 року
РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
ФУНКЦІЇ:
• Тематичне та галузеве налаштування стрічки новин із обраних медіа
для потреб компанії (Новини ринку) або професійної ролі (Мої новини)

LIGA360: БУХГАЛТЕР
(типове робоче місце для бухгалтера)

• Власна добірка посилань на документи чи ресурси в продуктах (Моє обране)
• Моніторинг змін в НПА, реєстрах (Смарт-сигнали)
• Сигналізація про зміни в Telegram-бо
• Обговорення актуальних тем та подій, функція поділитися посиланням
на новину та оцінити ризики/ можливості всією командою (Обговорення,
Управління ризиками)т
• Електронна звітність (REPORT)

Форма доступу

Вільний доступ

Функціонал
мобільна версія
LIGA360. Новини ринку
мобільна версія
LIGA360. Мої новини
мобільна версія
LIGA360. Моє обране
LIGA360. Обговорення
LIGA360. Управління ризиками
LIGA360. Перевірка контрагентів
LIGA360. Розрахунки з бюджетом
LIGA360. Смарт-сигналиІПС

LIGA360. Смарт-сигналиCONTRAGENT
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА
CONTR AGENT
Комерційний доступ

Рекомендовано

REPORT
ІНТЕРБУХ
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
ВІСНИК МСФЗ

• Швидкий доступ до продуктів та окремих модулів, які найчастіше використовуються
• Відстеження змін в правовому полі, аналіз ситуації та оцінка правових ризиків
та можливостей, забезпечення правової підтримки для ведення діяльності
відповідно до законодавства (ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА, ІНТЕРБУХ)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами (CONTR AGENT,
Перевірка контрагентів)
• Інформація про стан розрахунків з бюджетом, податкові реквізити
(Розрахунки з бюджетом)
• Експертна підтримка (БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, ВІСНИК МСФЗ, ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ)

Пакет L ПРЕМІУМ
(для бухгалтера великого
підприємства, в органах
державної влади)

Пакет M ПРОФЕСІЙНИЙ
(для бухгалтера малого та
середнього підприємства,
бухгалтера на аутсорсинг)

Пакет S БАЗОВИЙ V.2
(для молодшого бухгалтера)

Робочий стіл
LIGA360: БУХГАЛТЕР
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+
ІПС ПРАЙМ

+
+
ІПС БУХГАЛТЕР ПРОФ
CONTR AGENT ПРОСТИЙ
(50 переглядів, 20 на моніторинг)
REPORT ЮРОСОБИ З ПДВ
Демо5
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

+
Демо2
CONTR AGENT МІКРО
(50 переглядів, 5 на моніторинг)
REPORT ЮРОСОБИ З ПДВ
ІНТЕРБУХ

Демо1
Демо2

CONTR AGENT СТАРТ
REPORT ЮРОСОБИ З ПДВ
ІНТЕРБУХ

Демо3
Демо5

ВІСНИК МСФЗ

ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ

ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ ПРОФЕСІЙНИЙ
(3 консультації на міс.)

ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
LIGA:BOOK

Опція
Демо6

Опція
Демо6

Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

3 820 грн./міс

ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ БАЗОВИЙ
(1 консультація на міс.)

1 148 грн./міс

Опція
Демо6

796 грн./міс

Демо6

0 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
1
Моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 2Пошук за основним законодавством, правова картина дня та новації, професійні калькулятори та календарі, вебінари, термінологічний словник; 3Перевірка необмеженої кількості контрагентів (частковий перегляд реєстраційної інформації),
моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 4Пошук та перегляд судових рішень та засідань суду за допомогою численних фільтрів; 5Бухгалтерські новини, щоденна email-розсилка, відкриті аналітичні матеріали; 6Пошук юриста в каталогу юридичних компаній
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 31 жовтня 2020 року
РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
ФУНКЦІЇ:

LIGA360:
ВИДАННЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

(типове робоче місце для бухгалтера, який
передплачує професійні видання та веде звітність)

Форма доступу

Вільний доступ

Комерційний доступ

Рекомендовано

Функціонал
мобільна версія
LIGA360. Новини ринку
мобільна версія
LIGA360. Мої новини
мобільна версія
LIGA360. Моє обране
LIGA360. Обговорення
LIGA360. Управління ризиками
LIGA360. Розрахунки з бюджетом
LIGA360. Перевірка контрагентів
LIGA360. Смарт-сигналиCONTRAGENT
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА
CONTR AGENT
REPORT
ІНТЕРБУХ
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
ОНЛАЙН ПРАКТИКУМ
LIGA:BOOK

• Тематичне та галузеве налаштування стрічки новин із обраних медіа
для потреб компанії (Новини ринку) або професійної ролі (Мої новини)
• Власна добірка посилань на документи чи ресурси в продуктах (Моє обране)
• Моніторинг змін в реєстрах (Смарт-сигнали)
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Перевірка ризиків з контрагентами (Перевірка контрагентів)
• Обговорення актуальних тем та подій, функція поділитися посиланням
на новину та оцінити ризики/ можливості всією командою (Обговорення,
Управління ризиками)

• Швидкий доступ до продуктів та окремих модулів, які найчастіше використовуються
• Відстеження змін в правовому полі, аналіз ситуації та оцінка правових ризиків
та можливостей, забезпечення правової підтримки для ведення діяльності
відповідно до законодавства (ІНТЕРБУХ)
• Інформація про стан розрахунків з бюджетом, податкові реквізити
(Розрахунки з бюджетом)
• Електронна звітність (REPORT)
• Експертна підтримка (БУХГАЛТЕР&ЗАКОН)

Тарифний пакет
LIGA360: ВИДАННЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Робочий стіл
LIGA360: ВИДАННЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

+
+
+
+
+
+
+
+
Демо2
Демо3
REPORT ЮРОСОБИ з ПДВ
ІНТЕРБУХ
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Опція
Демо6

+
+
+
+
+
+
+
Демо1
Демо2
Демо3

Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

580 грн./міс

Демо5

Демо6
Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

0 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
1
Моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 2Пошук за основним законодавством, правова картина дня та новації, професійні калькулятори та календарі, вебінари, термінологічний словник; 3Перевірка необмеженої кількості контрагентів (частковий перегляд реєстраційної інформації),
моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 4Пошук та перегляд судових рішень та засідань суду за допомогою численних фільтрів; 5Бухгалтерські новини, щоденна email-розсилка, відкриті аналітичні матеріали; 6Пошук юриста в каталогу юридичних компаній
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 31 жовтня 2020 року
РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
ФУНКЦІЇ:

LIGA360:
ПАРТНЕР ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ v.2

(типове робоче місце для партнера юридичної компанії)

Форма доступу

Вільний доступ

Комерційний доступ

Рекомендовано

Функціонал
мобільна версія
LIGA360. Новини ринку
мобільна версія
LIGA360. Мої новини
мобільна версія
LIGA360. Моє обране
LIGA360. Обговорення
LIGA360. Управління ризиками
LIGA360. Бізнес-розвідка
LIGA360. Перевірка контрагентів
LIGA360. Смарт-сигналиІПС
LIGA360. Смарт-сигналиCONTRAGENT
LIGA360. Смарт-сигналиVERDICTUM
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА
CONTR AGENT
VERDICTUM
ЮРИСТ&ЗАКОН
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
LIGA:BOOK

• Тематичне та галузеве налаштування стрічки новин із обраних медіа
для потреб компанії (Новини ринку) або професійної ролі (Мої новини)
• Власна добірка посилань на документи чи ресурси в продуктах (Моє обране)
• Моніторинг змін в НПА, судових рішеннях, реєстрах (Смарт-сигнали)
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Обговорення актуальних тем та подій, функція поділитися посиланням
на новину та оцінити ризики/ можливості всією командою (Обговорення,
Управління ризиками)

• Швидкий доступ до продуктів та окремих модулів, які найчастіше використовуються
• Відстеження змін в правовому полі, аналіз ситуації та оцінка правових ризиків
та можливостей, забезпечення правової підтримки для ведення діяльності
відповідно до законодавства (ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентам(CONTR AGENT, Бізнес-розвідка,
Перевірка контрагентів)
• Аналіз та прогнозування судових рішень (VERDICTUM)
• Експертна підтримка (ЮРИСТ&ЗАКОН)

Тарифний пакет
LIGA360: ПАРТНЕР ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ v.2

Робочий стіл
LIGA360: ПАРТНЕР ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ІПС ПРАЙМ
CONTR AGENT ОПТИМАЛЬНИЙ
НОВИЙ
VERDICTUM PRO
ЮРИСТ&ЗАКОН
Опція
Опція

+
+
+
+
+
+
+

Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

4 464 грн./міс

Демо1
Демо2
Демо3
Демо4

Демо6
Ціна підключення* – 1 грн.
Абонентське обслуговування**

0 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
1
Моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 2Пошук за основним законодавством, правова картина дня та новації, професійні калькулятори та календарі, вебінари, термінологічний словник; 3Перевірка необмеженої кількості контрагентів (частковий перегляд реєстраційної інформації),
моніторинг змін в реєстрах по 10 компаніях; 4Пошук та перегляд судових рішень та засідань суду за допомогою численних фільтрів; 5Бухгалтерські новини, щоденна email-розсилка, відкриті аналітичні матеріали; 6Пошук юриста в каталогу юридичних компаній
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 31 жовтня 2020 року
ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ
ТА УМОВИ ОПЛАТ
1. Ціни вказано в гривнях без ПДВ. Видача та продовження дії ліцензії на право використання комп’ютерної
програми є постачанням програмної продукції в розумінні пункту 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні
положення» Податкового кодексу України, та звільняється від оподаткування ПДВ.
2. Ціни вказано без урахування акцій та спеціальних цінових пропозицій, умови яких зазначаються окремо.
3. «Ціна підключення» — первинна ліцензія на право використання програмного продукту. «Абонентське
обслуговування» — продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту
4. Передоплата за абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське
обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на
20%. При оплаті абонентського обслуговування на період від 12 місяців діє знижка 10%, яка застосовується до
суми рахунку, в якій вже враховані всі знижки.
5. Вартість рольового робочого місця розраховується як сума вартості продуктів, які входять до складу, із
додатковою економією, яка відображена у кінцевій ціні рольового робочого місця.
6. Вартість комплексного рішення розраховується як сума вартості рольових робочих місць та окремих продуктів.
Комплексним рішенням вважається набір, який включає, як мінімум, два рольових робочих місця для різних
ролей (Керівник, Бухгалтер, Юрист, PR-менеджер тощо).
7. Додатково застосовується система знижок:
Кількість ліцензій рольових
робочих місць та окремих
продуктів

Знижка на вартість підключення,
%

Знижка на вартість
абонентського обслуговування, %

2-4

10%

10%

5 та більше

20%

20%

7.1 У розрахунку кількості ліцензій одне рольове робоче місце прирівнюється до 1 ліцензії окремого продукту.
7.2 Знижки не розповсюджуються: на рольове робоче місце або окремий продукт, які мають найбільшу вартість
абонентського обслуговування, а також на продукти SEMANTRUM (за виключенням, коли продукт у складі
рольового робочого місця), а також на SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ, LIGA:BOOK
7.3 В системі знижок не враховуються комплексні рішення, рольові робочі місця, окремі продукти які приймають
участь в акціях, на які діють спеціальні цінові пропозиції.
8. Продукти SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ, LIGA:BOOK оформляються окремими договорами.
Вартість цих продуктів не включається в вартість рольових робочих місць та комплексного рішення.
На ці продукти не розповсюджуються умови знижок. Вони є рекомендованими для відповідних ролей.

