Cenik

Predplačniško

Naročnina

Doživljenjsko

Kupon "Pay per Use"

Programska oprema kot storitev (SaaS)

Strežniška licenca

€

95

€

za 500 min

Nadgradnje & posodobitve

339

€

za licenco/leto

za doživljenjsko licenco

Nadgradnje & posodobitve

690

Nadgradnje & posodobitve
Vzdrževalna pogodba

99

Brezplačno

Brezplačno

Za majhna podjetja

Najbolj priljubljeno

Za napredne uporabnike

Seja se zaračuna na minuto.
Kupon velja eno leto.

Neomejen čas povezave.
Brezplačne posodobitve in nadgradnje.
Vedno najnovejša različica.
Primerno za podjetja vseh velikosti.

Potrebujete strežnik Windows ali Linux.
Potrebujete prost javni IP.
Zahteva namestitev.

€

za licenco/leto

€

Možnost multiseje

99

za licenco/leto

S samo eno licenco boste lahko zagnali NEOMEJENO število sočasnih sej z ISTEGA računalnika.*
* Na voljo naročnikom SaaS. Že vključeno v strežniško licenco.

Popust

Število licenc

Število let**

10%

3-9

2

20%

10-24

3

30%

25+

** Velja le za SaaS.
Popusti se lahko seštevajo. Če kupite 3 SaaS licence za 2 leti, ste upravičeni do 20% popusta na celotno vrednost nakupa.

€

Premium podpora
Na voljo naročnikom z 10+ licencami SaaS. Nenehna dostopnost tehnične podpore in dvourni odzivni čas.

Cenik velja z dnem 1.10.2019. Cene ne vključujejo DDV.
www.islonline.com | sales@islonline.com

99

za licenco/leto

Licenciranje

=
Število licenc

Število sočasnih povezav

Število kupljenih licenc določa število sočasnih povezav.

Primer

Vaše podjetje kupi tri licence.

Vsi vaši zaposleni lahko namestijo in uporabljajo programsko opremo ISL Online ...

... a samo trije lahko SOČASNO pričnejo podporno sejo z oddaljenim računalnikom ali spletni sestanek.*

Možnost multiseje - s samo eno licenco boste lahko zagnali NEOMEJENO število sočasnih sej z ISTEGA računalnika.

*Spletni pogovor v živo ni omejen s številom licenc. V primeru spletnega sestanka vam vsaka licenca omogoča, da v sestanek povabite 10 udeležencev.

Vse v enem
Licenca ISL Online vključuje programsko opremo za podporo na daljavo, oddaljen dostop, spletni pogovor v živo in spletne sestanke ter
mobilne aplikacije izdelkov.

Neomejeno število namestitev
ISL Online lahko zaženete z NEOMEJENEGA števila računalnikov in mobilnih naprav.

Neomejeno število delovnih postaj
Povežete se lahko z NEOMEJENIM številom oddaljenih računalnikov.

Neomejeno število svetovalcev
Ustvarite lahko NEOMEJENO število operaterjev, ki lahko ustvarijo svoje seje.

Neomejeno število strank
Povežete se lahko z NEOMEJENIM številom strank.

Cenik velja z dnem 1.10.2019. Cene ne vključujejo DDV.
www.islonline.com | sales@islonline.com

Cenik za korporacije

Managed Private Cloud
MPC je na voljo velikim podjetjem. Gre za storitev v oblaku, ki jo omogoča ISL Online in je pripravljena izključno za posameznega naročnika v
javnem podatkovnem centru (AWS ipd.) ali v zasebnem podatkovnem centru, ki ga določi stranka.

MPC-20

MPC-50

MPC-100

MPC-500

Kontaktirajte nas

20 sočasnih sej

50 sočasnih sej

100 sočasnih sej

Neomejeno število uporabnikov in naprav
Namizne in mobilne aplikacije
Vse posodobitve in nadgradnje
Arhitektura računalništva v oblaku
24/7 nadzor in upravljanje na daljavo
Premium podpora
Možnosti prilagajanja
Vse prednosti, ki jih prinaša rešitev v oblaku

Cenik velja z dnem 1.10.2019. Cene ne vključujejo DDV.
www.islonline.com | sales@islonline.com

500 sočasnih sej

