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Cennik i warunki korzystania z Comarch Mobile 
we współpracy z Comarch ERP Optima
Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemów  
Comarch Mobile. Wszystkie podane ceny są wyrażone w PLN, kwoty netto nie zawierają 23% podatku VAT.

Poniżej został zaprezentowany globalny cennik aplikacji mobilnych obowiązujący przy współpracy z systemem 
Comarch ERP Optima. Aplikacje mobilne mogą zostać zakupione, jak również płatne w ramach miesięcznego 
abonamentu. W dalszej części dokumentu zostały szczegółowo opisane także moduły jakie są niezbędne przy 
współpracy aplikacji mobilnej z systemem Comarch ERP Optima.

Moduł Comarch Mobile Zarządzanie udostępniany jest na użytkownika nazwanego. Moduł wymagany jest 
na potrzeby zarządzania pracownikami oraz przeglądania i monitorowania tras wszystkich pracowników.

Do współpracy z systemem Comarch ERP Optima nie jest wymagany żaden dodatkowy moduł.

Comarch Mobile Zarządzanie

Comarch MOBILE Typ modułu
Cena 

zakup  
oprogramowania

Cena 
miesięczny 
abonament

Zarządzanie (Użytkownik nazwany) na użytkownika 1 250 79

Sprzedaż (Użytkownik nazwany) na urządzenie 1 050 76

Monitorowanie  
(Użytkownik nazwany)1, 2 na urządzenie 5253 43

 1 Zawiera aplikację mobilną oraz dostęp przez przeglądarkę internetową. 
2 Wymagane posiadanie modułu Comarch Mobile Sprzedaż dla każdego modułu Comarch Mobile Monitorowanie. Do przeglądania tras,
które są zarejestrowane przez moduł Comarch Mobile Monitorowanie, wymagane jest posiadanie modułu Comarch Mobile Zarządzanie.

 

3 Opłata roczna za korzystanie z modułu.
 

Comarch MOBILE Typ modułu
Cena 

zakup  
oprogramowania

Cena 
miesięczny 
abonament

Zarządzanie (Użytkownik nazwany) na użytkownika 1 250 79

Uwaga: Do rejestrowania tras pracowników, które są przeglądane w Comarch 
MOBILE Zarządzanie, wymagane jest posiadanie modułu Comarch MOBILE 
Monitorowanie.
Aby pracownicy mobilni mogli realizować działania zaplanowane w Comarch
Mobile Zarządzanie, wymagane jest posiadanie modułu Comarch Mobile Sprzedaż.
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Moduł Comarch Mobile Sprzedaż udostępniany jest na urządzenie w połączeniu z użytkownikiem 
nazwanym.

Na potrzeby komunikacji z systemem Comarch ERP Optima konieczne jest posiadanie następujących 
modułów:

  Kasa Bank

  Handel 

bez względu na liczbę użytkowników Comarch Mobile Sprzedaż.

Comarch Mobile Sprzedaż

Comarch MOBILE Typ modułu
Cena 

zakup  
oprogramowania

Cena 
miesięczny 
abonament

Sprzedaż (Użytkownik nazwany) na urządzenie 761050

Przykład: Jeżeli na jednym urządzeniu zaloguje się dwóch operatorów, to 
zostaną zarezerwowane dwa stanowiska modułu.

Przykład: W firmie jest 10 pracowników pracujących na urządzeniach 
mobilnych oraz jeden kierownik kontrolujący pracowników tylko w panelu 
www. W tej sytuacji wymagane będzie posiadanie modułów:

  10 Comarch Mobile Sprzedaż,
  1 Comarch Mobile Zarządzanie
  moduł Kasa Bank, Handel Comarch ERP Optima.

Przykład: W firmie jest 10 pracowników pracujących na urządzeniach 
mobilnych oraz jeden kierownik, który sam pracuje w terenie i jednocześnie 
kontroluje pracowników. W tej sytuacji wymagane będzie posiadanie 
modułów:

  11 Comarch Mobile Sprzedaż,
  1 Comarch Mobile Zarządzanie
  moduł Kasa Bank, Handel Comarch ERP Optima.
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Comarch Mobile Monitorowanie

1 Zawiera aplikację mobilną oraz dostęp przez przeglądarkę internetową. 
2 Wymagane posiadanie modułu Comarch Mobile Sprzedaż dla każdego modułu Comarch Mobile Monitorowanie. Do przeglądania tras,
które są zarejestrowane przez moduł Comarch Mobile Monitorowanie, wymagane jest posiadanie modułu Comarch Mobile Zarządzanie.

 

3 Opłata roczna za korzystanie z modułu.

Comarch MOBILE Typ modułu
Cena 

zakup  
oprogramowania

Cena 
miesięczny  
abonament

Monitorowanie 1, 2 (Użytkownik nazwany) na urządzenie 5253 43

Jeden moduł umożliwia jednemu użytkownikowi zalogowanie się do aplikacji mobilnej oraz do 
panelu www aplikacji. Po zalogowaniu się do aplikacji przez przeglądarkę internetową będą widoczne 
zarejestrowane trasy tylko zalogowanego użytkownika.

Moduł Comarch Mobile Monitorowanie udostępniany jest na urządzenie w połączeniu z użytkownikiem 
nazwanym.

Na potrzeby komunikacji z systemem Comarch ERP Optima nie jest wymagany żaden dodatkowy moduł.

Przykład: Jeżeli na jednym urządzeniu zaloguje się dwóch operatorów, to 
zostaną zarezerwowane dwa stanowiska modułu.

Uwaga: Aby móc rejestrować trasy i korzystać z komunikatora w Comarch 
Mobile Monitorowanie, wymagany jest modułu Comarch Mobile Sprzedaż  
w ilości równej liczbie użytkowników Comarch Mobile Monitorowanie.

Przykład: W firmie jest 10 pracowników pracujących na urządzeniach 
mobilnych - rejestrują transakcje sprzedaży, jak również trasy przejazdu oraz 
jeden kierownik kontrolujący pracowników tylko w panelu www. W tej sytuacji 
wymagane będzie posiadanie modułów:

  10 Comarch Mobile Sprzedaż,
  10 Comarch Mobile Monitorowanie
  1 Comarch Mobile Zarządzanie
  moduł Kasa Bank, Handel Comarch ERP Optima.

Przykład: W firmie jest 10 pracowników pracujących na urządzeniach 
mobilnych - rejestrują transakcje sprzedaży, jak również trasy przejazdu 
oraz jeden kierownik, który sam pracuje w terenie i jednocześnie kontroluje 
pracowników. W tej sytuacji wymagane będzie posiadanie modułów:

  11 Comarch Mobile Sprzedaż,
  11 Comarch Mobile Monitorowanie
  1 Comarch Mobile Zarządzanie
  moduł Kasa Bank, Handel Comarch ERP Optima.



Spółka Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzo-

nym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8,133,349.00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677–00–65–406.

Copyright © Comarch 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

info.erp@comarch.com | www.comarch.pl/erp ERP


