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Ofertă contracte de service 

Tip contract  Perioadă minimă  Preț total  Preț / lună 

MicroService Standard 6 
(asistenta intre orele 09-17 de L-V 
prin email, telefon, acces remote) 6 luni 300 RON 50 RON 

MicroService Standard 12 
(asistenta intre orele 09-17 de L-V 
prin email, telefon, acces remote) 12 luni 500 RON 42 RON 

 
* Prețurile sunt valabile pentru 1 statie de lucru și 1 profil de firma. Pentru mai multe statii de lucru sau 
profile de firma, va rugam sa ne contactati! 
* Prețurile sunt valabile pentru implementarile standard (nu au fost făcute personalizări de aplicație). 
* Contractul de service se referă strict la exploatarea programului (nu include instalare sistem de operare  
sau devirusare calculatoare, etc) 
 

 

Servicii instalare și configurare MicroERP 

Denumire serviciu 
 

UM 
 Cu contract 

de service 
 Fără contract 

de service 

Update aplicație la ultima versiune statie gratuit 250 RON 

Instalare/Reinstalare și configurare aplicație MicroERP statie gratuit 150 RON 

Instalare/Reinstalare driver casa de marcat statie gratuit 50 RON 

Instalare/Reinstalare imprimantă termică buc gratuit 50 RON 

Instalare/Reinstalare terminal vanzare/inventariere mobilă buc gratuit 90 RON 

Configurare acces server online rapoarte MicroDashBoard server gratuit 90 RON 

Configurare aplicație/retea pentru acces de la distanță locatie 50 RON 90 RON 

Transfer baza de date pe alt calculator statie 50 RON 150 RON 

Interventie / diagnosticare aplicatie buc gratuit 120 RON 

Resetare licență statie 50 RON 150 RON 

Configurare MicroPOSClient online (rețea de 
magazine/restaurante) statie 50 RON 90 RON 

Configurare server MicroPOSServer online (rețea de 
magazine/restaurante) server 150 RON 350 RON 
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Servicii conexe 

Denumire serviciu 
 

UM Preț 

Realizare/Proiectare retea pe cablu UTP locatie 90 RON 

Realizare/Proiectare retea Wireless locatie 90 RON 

Instalare sistem de operare (doar cu licență și cu CD-ul 
clientului, fără backup de date) statie 90 RON 

Instalare sistem de operare (doar cu licență și cu CD-ul 
clientului, cu backup și restaurare de date) statie 180 RON 

Devirusare calculator statie 120 RON 

Instalare periferice (imprimanta, placa video, placa audio, placa 
de retea,etc) buc 50 RON 

Realizare cablaj structurat (montare patcablu, mufare, 
verificare retea) ml 10 RON 

Diagnosticare/verificare rețea (intreruperi cablu, semnal 
parazit, etc) locatie 50 RON 

 


