Cenik Saop Minimax
Saop d.o.o. je avtor in ponudnik spletnega računovodskega programa Minimax. Saop d.o.o. izstavlja
račune mesečno samo plačnikom (pridobiteljem licence). Plačniki so računovodski servisi in podjetja, ki
vodijo lastno računovodstvo ali samo dele svojega poslovanja. Pridobitelj licence in podlicence ima lahko
neomejeno število registriranih uporabnikov, sočasno pa lahko dela toliko uporabnikov, kolikor ima licenc.
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Paket Minimax RAČUNOVODSTVO za računovodske
servise in organizacije z lastnim računovodstvom
Vsebuje vse funkcije programa, vključno s knjigovodstvom z letnimi obdelavami.
Računovodski servis z licenco Maksi računovodstvo lahko dodeljuje dostop svojim strankam (podlicence)
ali se povezuje s svojimi strankami (organizacijami), ki so same plačniki za paket Mini računovodstvo ali
katerega od paketov POSLOVANJE.

MINI
RAČUNOVODSTVO
40 EUR mesečno

MAKSI
RAČUNOVODSTVO
55 EUR mesečno

1

10

ni možnosti

3 EUR

Maloprodaja / povezava s Saopnet POS

5 EUR

5 EUR / organizacijo ali
15 EUR / vse organizacije

Dodatni (sočasni) uporabnik

10 EUR

35 EUR

Povezava s spletno trgovino

Po ceniku v
nadaljevanju

Po ceniku v nadaljevanju

Kaj vključuje paket?
Število organizacij
Knjigovodstvo
Izdajanje računov
Prejemanje računov s plačilnimi nalogi
Obdelava bančnih izpiskov
z možnostjo zapiranja
Dnevni iztržek
Potni nalogi
Plače, prispevki zasebnika in drugi
osebni prejemki
Blagajniško poslovanje
Materialno skladiščno poslovanje
Osnovna sredstva
Mobilna aplikacija
Dodatna organizacija (od 11 dalje)

V cene ni vštet DDV.
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Računovodski servis plača za prvega uporabnika MAKSI RAČUNOVODSTVA 55 EUR in 35 EUR za vsakega
nadaljnjega sočasnega uporabnika. Prvih deset (10) strank računovodskega servisa ali podjetja je
vključenih v ceno, od enajste (11) dalje se plačuje po 3 EUR za vsako organizacijo.
Računovodski servis lahko omogoči svojim strankam tudi brezplačno pregledovanje podatkov preko
spletne in mobilne aplikacije. Ta omogoča brezplačno tudi pošiljanje prejetih računov v spletno aplikacijo.
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Paket Minimax POSLOVANJE za organizacije
z zunanjim računovodstvom
Paketi POSLOVANJE vsebujejo različen nabor funkcij za vodenje poslovanja. Vse pakete je mogoče
uporabljati samostojno, smiselna pa je povezava z računovodjo, ki uporablja Minimax, saj si s tem
zagotovite tudi popolnejši pregled nad poslovanjem.

Kaj vključuje paket?

MIKRO
POSLOVANJE
15 EUR
mesečno

MINI
MAKSI
POSLOVANJE POSLOVANJE
20 EUR
30 EUR
mesečno
mesečno

IZDANI
RAČUNI
10 EUR
mesečno

Izdajanje računov
Prejemanje računov
s plačilnimi nalogi
Obdelava bančnih izpiskov
z možnostjo zapiranja
Potni nalogi
Blagajniško poslovanje
Dnevni iztržek
Osnovna sredstva
Plače, prispevki zasebnika
in drugi osebni prejemki
Materialno
poslovanje

skladiščno

Pregledovanje poslovnih in
knjigovodskih podatkov
Maloprodaja
Dodatni
uporabnik

(sočasni)

Povezava s Saopnet POS
Povezava
z
programi (API)

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

Po ceniku v
nadaljevanju

Po ceniku v
nadaljevanju

Po ceniku v
nadaljevanju

zunanjimi Po ceniku v
nadaljevanju

V cene ni vštet DDV.
Cena posameznih licenc Po meri, ki jih je bilo mogoče izbrati do 30. 9. 2017, znaša 10 EUR + DDV za izdane račune, prejete račune ali potne
naloge ter za plače, druge osebne prejemke in zaloge pa 15 EUR + DDV.
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Prenosi podatkov med zunanjimi programi
in Minimax-om (API)
Minimax se lahko poveže z zunanjimi programi: s spletnimi trgovinami, programi za fakturiranje, POS
programi in drugimi. Cena paketov je odvisna od števila dokumentov, ki se prenašajo med programi. Več
o tehničnih omejitvah preberite tukaj ...

Kateri podatki se
prenašajo mesečno?

MIKRO*
5 EUR mesečno

MINI
10 EUR mesečno

MAKSI
20 EUR mesečno

Izdani računi

30

300

1.000

Zaloge

50

500

1.000

Knjižbe

2.000

10.000

50.000

Naročila

50

500

1.000

V cene ni vštet DDV.
*MIKRO PAKET JE BREZPLAČEN za uporabnike Minimax-a, oziroma za vse, ki imate vsaj eno aktivno
licenco organizacije Minimax.

Brez skritih stroškov
Vse licence vključujejo
Nadgradnje programa
(vsebinske, zakonodajne, tehnične)
Dnevno arhiviranje podatkov

Vzdrževanje sistemskih šifrantov
Navodila za delo s programom
(e-priročnik, pogosti primeri, video navodila)
Podpora pri delu s programom
(preko zahtevkov neposredno iz programa)
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Dodatne storitve
Storitve
Kilometrina in čas na poti

0,55 EUR/km

Projektiranje, programiranje, dela na podatkovni bazi

55,30 EUR/uro

Tehnična pomoč

55,30 EUR/uro

Uvajanje v delo s programi in nastavitve programa

55,30 EUR/uro

Dodatno uvajanje

55,30 EUR/uro

Oblikovanje izpisov

55,30 EUR/uro

Oblikovanje poročil

55,30 EUR/uro

Svetovanje (v vezi z zakonodajo in organizacijo poslovanja,
kompleksnejša vprašanja, katerih odgovor zahteva več kot 15 minut)

55,30 EUR/uro

Vzpostavitev dostopa do podatkov organizacij
(po poravnavi zapadlih pogodbenih obveznosti)

30 EUR

Sprememba osnovnih podatkov uporabniškega računa

30 EUR

Sprostitev zasedene licence
(namesto administratorja plačnika oz. organizacije)

30 EUR

Prenos podatkov organizacije na novega plačnika Minimax
(pri prenosu nad 10 organizacij se cena določi individualno)
Pošiljanje računa za obračun mesečne licenčnine po pošti

100 EUR
1 EUR

V cene ni vštet DDV.
Dodatne storitve se obračunavajo na podlagi vnaprejšnjega dogovora s stranko. Najmanjša obračunska
enota za storitve, ki se obračunavajo na podlagi posamezne urne postavke, je 0,5 ure. Delo po 17. uri (na
željo stranke) se zaračuna 35 % več kot vrednost ure svetovalca oziroma tehničnega svetovalca. Delo ob
sobotah in nedeljah (na željo stranke) se zaračuna 50 % več kot vrednost ure svetovalca oz. tehničnega
svetovalca. Vrednost kilometrine in časa na poti se zaračunava v višini 0,55 EUR/kilometer od sedeža Saop
oz. od partnerja.
Cenik storitev Saop velja od 11. 1. 2018 naprej.

Za več informacij nas pokličite na 080 14 50 ali pišite na info@minimax.si.
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