Jelen árlistánk 2019. december 31-ig érvényes.

VALUTAISMERTETŐ c. kiadványunk négy formátumban áll megrendelőink rendelkezésére.
1. Cserelapos kézikönyv
Az új címletek és változások pótlapokon kerülnek bemutatásra, amelyeket megrendelőink
automatikusan megkapnak.
A kézikönyv ára : .................
A pótlapok ára : ................…
vagy éves karbantartás .......

39.000,- Ft + 5 % ÁFA
990,- Ft + 5 % ÁFA / pótlap
24.000,- Ft + 5 % ÁFA / könyv / év

2-3. Online* és offline** verzió
Az online verzió honlapunkon keresztül (www.valutainfo.hu vagy www.interbooks.hu) bárhonnan elérhető és használható, ahol van internet hozzáférés.
Az offline verzió bárhol használható, nincs szükség internet hozzáférésre.
Online/offline változat ára:
Egyszeri licence díj: .……….. 26.500,- Ft + 27 % ÁFA / munkaállomás
Éves előfizetői díj:.................. 28.800,- Ft + 27 % ÁFA / munkaállomás
Az online és offline verzió demoként megtekinthető honlapunkon.
A belépéshez szükséges:
Felhasználónév:
Jelszó:

demo
demo

Honlapunkon korlátozás nélkül, ill. e-mailben elérhető Valutainfo c. hírlevelünk ‒ előfizetőink számára
díjmentesen biztosított kiegészítő szolgáltatásunk ‒ amelyből többek között értesülhetnek az aktuális
változásokról, a várható kibocsátásokról, kivonásokról, elévülésekről, új biztonsági elemekről,
hamisításokról.
4. Intranetes*** verzió
Valutainfo szolgáltatásunk igénybe vehető a megrendelő saját belső informatikai hálózatán működő kiszolgálójáról futtatva is. A megoldás ára megegyezik az online/offline változat díjazásában foglaltakkal, de kiegészül egy egyszeri telepítési és üzembe helyezési díjjal, mely a megrendelő informatikai
rendszere, szoftverarchitektúrája függvényében alakul.
* Online verzió:
Az online verzió bárhonnan elérhető, és használható, ahol van internet hozzáférés.
Javasolt sávszélesség: minimum 512 kbps.
Minimális rendszerkövetelmények:
Intel Pentium III (vagy azzal egyenértékű AMD, vagy Mac) típusú számítógép
256 MB RAM
legalább 16-bit színmélységet megjeleníteni képes videokártya
Internet Explorer 6.0 SP2 vagy Mozilla Firefox 2.0 internetböngésző
Javascript engedélyezve
Felugró ablakok (Pop-up windows) engedélyezve

** Offline verzió:
Az offline verzió bárhol használható, nincs szükség internet hozzáférésre.
Minimális rendszerkövetelmények:.
Intel Pentium III (vagy azzal egyenértékű AMD, vagy Mac) típusú számítógép
256 MB RAM
legalább 16-bit színmélységet megjeleníteni képes videokártya
legalább 20x CD-ROM meghajtó
Internet Explorer 6.0 SP2 vagy Mozilla Firefox 2.0 internetböngésző
Javascript engedélyezve
Felugró ablakok (Pop-up windows) engedélyezve
*** Intranetes verzió:
A szoftver a szolgáltató szerverén fut és SSL-lel védett közvetlen internetes (böngészős) eléréssel érhető el.
Hardver – szoftver követelmények:
-

-

a program PC kliens telepítést nem igényel, használatához HTML5 és CCS3 komatibilis böngészőt kell
használni.
minimális rendszerkövetelmény: Internet Explorer 11 és Mozilla Firefox 4. Az ajánlott rendszerkövetelmény: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari böngészők azon verziói, ahol a
HTML5 és CCS3 szabványok minél nagyobb részben támogatottak.
JavaScript, ill. az előugró ablakok (Pop up) és Cookie-k (sütik) engedélyezése szükséges

Az információtartalom frissítésének módja:
Szolgáltató a szoftverének kezdőlapján publikálja a frissítést, és egyben e-mail értesítést küld az
Előfizető kapcsolattartói részére.
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