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SOFTWARE
CAS – Concentraţia de alcool în sânge
Versiunea 1.0.0 (ETA 30.08.2006)
Licenţă
Licenţă lite (analiză directă)
Licenţă full (analiză directă+inversă)

Preţ
50 €
200 €

Licenţiere de volum
Condiţii
2 licenţe
3 licenţe
4 licenţe (sau mai mult de 4)

Reducere
10%
20%
30%

Ofertă promoţională
Valabilă până la ETA 30.08.2006
În acest moment CAS este în stadiul de versiune beta (se adauga ultimele accesorii şi se rezolvă
micile probleme care apar). Aceasta este versiunea care poate fi descărcată de pe server-ul
nostru în acest moment. O achiziţie în acest moment poate fi considerată o investiţie în firma
noastră în faza de debut a activităţii şi se va bucura de o reducere de 50%. Activarea va
permite eliminarea imediată a limitărilor, corespunzător tipului de licenţă ales şi va rămâne
validă în momentul descărcării versiunii finale.

LogView - freeware (gratuit)
Web Design
Preţul realizării site-ului depinde de complexitatea proiectului şi de disponibilitatea datelor în
momentul realizării. Datorită multitudinii de configuraţii posibile, preţul va fi fixat după analiza
situaţiei propuse. Exemple:
Condiţii
site simplu (text + imagini) maxim 10 pagini, structura
arborescentă cu un nivel, toate datele oferite în avans

Preţ
50 €
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Pentru detalii despre produse şi metode de plată vă rugăm accesaţi pagina noastră de pe Internet

http://www.rftech.ro

T

RF
ech

Iaşi, Str. Neculau, nr. 18, 573A, C, 2, 700522, Tel. 0745.141.307
Web: www.rftech.ro
Email: office@rftech.ro

Condiţii
Preţ
site mediu (100 pagini, structură arborescentă complexă,
consultanţă în alegerea datelor, interacţiune cu utilizatorul 250 €
redusă)
site complex (baze de date PHP + MySql, interacţiune
500 €
complexă cu utilizatorul)
site ultra (integral PHP + MySql + unelte software pentru
1000 € +
reîmprospătarea paginii de către utilizator)
Consultanţă în alegerea metodei de găzduire
10 €
Gazduire şi întreţinere site-uri realizate.
Condiţii
Subdomeniu rftech: exemplu
design.rftech.ro
Nume propriu: exemplu
“www.firmadvs.ro”

Preţ

Cu plata în
avans 6 luni

15 €/lună

13 €/lună

20 €/lună

18 €/lună

Pe durata contractului se asigură găzduirea în condiţii optime a site-ului dvs., întreţinerea sa
pentru o funcţionare optimă şi modificarea datelor în caz de nevoie.
Note:
1. Costul de înregistrare a numelui “firmadvs.ro” este de 61$ TVA inclus şi se plăteşte de
către client (pentru ca numele să îi apartină în mod legal)
2. site-urile complexe (ca spaţiu, trafic, aplicaţii necesare PHP MySql etc.) pot avea costuri
suplimentare, contactaţi-ne

Chestionar
Închiriere chestionar pe server-ul nostru (chestionar.rftech.ro)
Condiţii
Chestionar uzual (30 întrebări, maxim 1.000
completări, rezultate statistice normale)
Chestionar complex (100 întrebări, maxim 100.000
completări, rezultate statistice detaliate)
Servicii de configurare chestionar on-line după
model scris (configurarea on-line de către client este
gratuită)

Preţ
50 €/lună
100 €/lună
10 €
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Condiţii
Intervenţie în chestionar “live” (stergere rezultate,
modificare intrebări etc. după activarea
chestionarului)

Preţ
10 € + după
complexitate

Închiriere de volum
Condiţii
2 unităţi
3 unităţi
4 unităţi
5 unităţi
6 unităţi (sau mai mult de 6)

Reducere
5%
10%
15%
20%
25%

Exemplu: 4 unităţi pot proveni din:
• 4 chestionare pentru 1 lună fiecare
• 1 chestionar pentru 4 luni
• 2 chestionare, unul închiriat pentru 1 lună, al doilea pentru 3 luni
• etc.
Pentru reseller-i putem negocia condiţii avantajoase.
Achiziţie software
Condiţii
Surse (PHP + MySql) pentru depozitarea pe serverul dvs.
(uz intern specificat în licenţă)
Configurarea de către noi a server-ului dvs.
Soluţia completă (+ costul echipamentelor alese)
Surse (PHP + MySql) pentru depozitarea pe serverul dvs.
(utilizare nelimitată: oferirea către terţi posibilă)

Preţ
300 €
200 €
500 €
1.500 €
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INDUSTRIE
Dispecer
Licenţă
Licenţă single

Licenţă
development
Licenţă
development plus

Preţ

Condiţii
Configurarea programului pentru aplicaţia dvs. Comunicare
prin protocol Modbus pe RS 232. În cazul unor metode
300 €
specifice de comunicare (modem, GSM etc.) preţul poate
creşte.
Programul se livrează cu posibilitatea configurării sistemului de
către utilizator pentru adăugarea/eliminarea de posturi
1.500 € controlate + configurare detaliată a posturilor de lucru.
Accesoriile de modificare a bazei de date sunt oferite. Licenţa
permite vânzarea nelimitată a aplicaţiilor configurate către terţi.
3.000 € Licenţă development + sursele complete.

ModBus Serial - freeware (gratuit)
Urmarire (Power Quality Monitoring)
Licenţă

Preţ

Condiţii
Se utilizează placa de achiziţie propusă. Utilizarea altor plăci
Licenţă single
200 €
presupune costuri suplimentare.
Licenţă development
Sursele complete, cu acces la unele metode de calcul spectral
10.000 €
plus
avansate şi originale. Detalii
Cooperarea pentru realizarea unui dispozitiv omologat de ANRE poate aduce condiţii speciale,
contactaţi-ne.

Explorari respiratorii
Acest dispozitiv nu este pregătit pentru distribuţie, ţinând cont de condiţiile necesare pentru
atestarea aparaturii medicale. Se caută parteneri pentru implementarea în practică,
contactaţi-ne.
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