
 София 1715, бул. Александър Малинов 87, 
 ет.3, офис 6 
 тел.:  +359 2 975 10 40 
 eMail: office@castconsult.eu 
 url: www.castconsult.eu 

 

 

 
 
 

ЦЕНОВА ЛИСТА 
НА СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА "КАСТ" 

 

Общи положения 

Цената на счетоводната система е базирана на броя потребители, които ще я използват и се състои 
от два компонента: лиценз за използването на системата и годишна поддръжка. Няма ограничения 
върху броя на счетоводствата, които ще обслужват тези потребители. Освен това потребителят 
трябва да разполага със съответния брой лицензи за СУБД Oracle версия 10g или по висока. 

Лицензът дава право на потребителя да ползва системата и да получава обновления на 

версията, за която е закупен. В цената е включена и инсталация на системата. 

Годишната поддръжка включва следните услуги: 

 консултации по телефона във връзка с използването на системата; 

 получаване на нови версии на системата. 

Цени 

Цената на лиценза е по 400 € на потребител за първите пет потребителя и по 200 € за всеки 
следващ. Стойността на годишната поддръжката е 22% от стойността на лицензите. 

СУБД Oracle се предлага в различни варианти. При необходимост може да бъде доставена и 
инсталирана от КАСТ Консулт. 

Oracle 11g Express Edition е версия с безплатен лиценз. Предлагаме инсталация на тази версия на 
цена 100 €. 

Платените лицензи се предлагат в различни версии и с различни начини на ценообразуване. Можем 
да предоставим допълнителна информация или конкретна оферта за доставка на такива лицензи. 
Подробна информация за ценовата политика на Oracle може да се получи и на www.oracle.com. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСИКВАНИЯ 

Сървър 

Oracle предлага своята система на голямо разнообразие от хардуерни и софтуерни платформи. 
Необходимата мощност на сървъра зависи от обема информация и броя едновременно работещи 
потребители. За инсталиране върху Windows не е необходима сървърна операционна система. 
Възможно е инсталиране на сървъра върху Linux. 

Работни станции 

Приложението работи под управление на различните версии на Microsoft Windows. Изискванията за 
работните станции са аналогични на тези за Microsoft Office. Нарастването на обемът на данните не 
влияе върху изискванията за работните станции. Софтуерът е разработен като истинско 
клиент/сървър приложение и производителността на системата зависи изключително от 
характеристиките на сървъра. 

Комуникационна среда 

Счетоводната система е изградена като истинско клиент/сървър приложение и няма изисквания 
към скоростта на локалната мрежа. Работи през Интернет комуникация при наличие на VPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


