Cennik oprogramowania dLibra w wersji 5
A. Cennik licencji

http://dlibra.psnc.pl/

Wariant

Cena
netto

Licencja dla nowych klientów
1.

Bezterminowa licencja na oprogramowanie dLibra w wersji 5 wraz z późniejszymi zmianami
udostępnianymi w ramach tej wersji. Licencja bez ograniczeń na liczbę publikacji, liczbę
stanowisk czy liczbę równoczesnych użytkowników.

1 200,00 zł

Aktualizacja licencji dla klientów posiadających wcześniejszą wersję systemu
dLibra
2.

Bezterminowa licencja na oprogramowanie dLibra w wersji 5 wraz z późniejszymi zmianami
udostępnianymi w ramach tej wersji. Licencja bez ograniczeń na liczbę publikacji, liczbę
stanowisk czy liczbę równoczesnych użytkowników. Uwaga: klient jest uprawniony do
jednoczesnego korzystania tylko z jednej wersji systemu (wersji 4.0 albo 5).

900,00 zł

Licencja dydaktyczna
3.

Oprogramowanie dLibra zainstalowane na warunkach takiej licencji pozwala na korzystanie z
oprogramowania dLibra 5 przez okres dwunastu miesięcy i zawiera ograniczenie jednoczesnej
liczby publikacji do 500. Instalacja oprogramowania dLibra działająca na takiej licencji może być
wykorzystywana wyłącznie do celów dydaktycznych.

10,00 zł

Licencje nieodpłatne:

Licencja testowa – pozwala na korzystanie z oprogramowania dLibra przez okres trzech miesięcy i zawiera
ograniczenie jednoczesnej liczby publikacji do 500.

B. Cennik usług
Nazwa

Cena
netto

B.1.

Zdalna instalacja oprogramowania dLibra

1 100,00 zł

B.2.

Jednodniowe szkolenie administratora systemu dLibra na miejscu u
Licencjobiorcy

2 900,00 zł

B.3.

Jednodniowe szkolenie administratora systemu dLibra w siedzibie PCSS

1 900,00 zł

B.4.

Dwudniowe szkolenie redaktorów biblioteki cyfrowej na miejscu u
Licencjobiorcy

4 680,00 zł

B.5.

E-mailowa pomoc techniczna dla administratorów systemu biblioteki cyfrowej
przez okres jednego roku wraz z prawem do nowych wersji oprogramowania
dLibra udostępnionych w okresie objętym pomocą techniczną

3 120,00 zł

B.6.

Telefoniczna pomoc techniczna przez okres 10 dni roboczych

2 000,00 zł

B.7.

Zdalna migracja oprogramowania dLibra z wersji 4.0.24 do wersji 5*
Zdalna migracja szablonów wyglądu stron WWW Aplikacji Czytelnika
systemu dLibra
Opracowanie i zdalne wdrożenie szablonów wyglądu stron WWW Aplikacji
Czytlenika systemu dLibra na podstawie projektu Zleceniodawcy**

1 600,00 zł

B.8.
B.9.

2 400,00 zł
4 000,00 zł

* Nie uwzględnia migracji zmodyfikowanych przez usługobiorcę szablonów wyglądu stron WWW Aplikacji Czytelnika
systemu dLibra.
** Dotyczy projektów Zleceniodawcy bazujących na standardowych szablonach stron WWW Aplikacji Czytelnika.

Dodatkowe informacje
Przykładowe warianty wdrożeń:
 Podstawowe wdrożenie systemu dLibra wiąże się jedynie z kosztem zakupu licencji. W takiej sytuacji pozostałe czynności (instalacja,
szkolenia redaktorów etc.) licencjobiorca przeprowadza we własnym zakresie.
 Zalecane pełne wdrożenie oprogramowania dLibra obejmuje poza licencją usługi od B.1 do B.4.
PCSS świadczy również dodatkowe, nie zawarte w powyższym cenniku, usługi związane z oprogramowaniem dLibra. Jest to na przykład
przeniesienie lub przeskalowanie instalacji biblioteki cyfrowej, czy też włączenie systemu biblioteki cyfrowej do innych systemów
informatycznych Licencjobiorcy lub systemów realizowanych przez firmy zewnętrzne. Możliwe jest również zlecenie rozszerzenia systemu
dLibra o dodatkowe funkcje. Ceny takich usług są zależne od ich szczegółowego zakresu oraz harmonogramu i innych warunków realizacji i są
każdorazowo przedmiotem indywidualnych ustaleń.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy (dlibra@man.poznan.pl) lub telefoniczny (61 858 21 65).
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
http://www.man.poznan.pl/

