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Cennik ORKANmulti – Program CRM do Zarządzania Multiagencją 

 

Wersja 

Abonamentowa 

Instalacja na serwerach 
ORKANsoft.pl 

Limit objętości danych 5GB 

Dedykowana 

Instalacja na serwerze 
użytkownika 

Opłata jednorazowa za instalację (opłata 
aktywacyjna) 

500 zł 

Nie występuje w ofercie 

Wersja „AGENT” – 1 użytkownik, brak modułów 
rozliczania prowizji ze strukturą sprzedażową 

150 zł / miesiąc 

Wersja „MULTIAGENT / BROKER” do 10-ciu 
użytkowników 

200 zł / miesiąc 

Wersja „MULTIAGENT / BROKER” od 11-stu do 
50-ciu 

400 zł / miesiąc 

Wersja „MULTIAGENT / BROKER” powyżej 50-
ciu użytkowników *) 

800 zł / miesiąc 29 900 zł 

Moduł rozliczania prowizji MLM dla wersji 
„MULTIAGENT / BROKER” (dodatkowo do ceny 
podstawowej, w zależności od pakietu) 

+200 zł / miesiąc +4 000 zł 

Aktualizacja, nowe wersje programu. Program 
będzie aktualizowany on-line. 

W cenie abonamentu 

Pierwszy rok w cenie, po 
tym okresie 15% ceny 

urocznionej - płatne raz w 
roku 

Przeniesienie danych z bieżącego systemu 
poprzez pliki Excel – polisy, dostawcy, produkty, 
współpracownicy) **) 

500 zł 500 zł 

 

Podane ceny są cenami netto. 

*) Dla dużych  multiagencji (powyżej 50 użytkowników) oprogramowanie może być indywidualnie 

przygotowywane pod potrzeby klienta po dokładnym omówieniu zapotrzebowania i ustaleniu 

specyfikacji funkcjonalnej systemu. 

**) System dysponuje również „standardowymi” wersjami Dostawców oraz Produktów 

http://www.orkansoft.pl/
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Cennik ORKANmulti – Program CRM do Zarządzania Multiagencją 

Usługi dodatkowe 

 

Usługa Wersja abonamentowa Wersja dedykowana 

Szkolenie w siedzibie klienta – 1 dzień.  800 zł + koszty dojazdu 800 zł + koszty dojazdu 

Usługa opieki autorskiej w oparciu o Umowę 
Serwisową – 8 godzin miesięcznie. 

od 1 200 zł / m-c  od 1 200 zł / m-c 

Indywidualne modyfikacje oprogramowania lub 
inne prace projektowo-programistyczne np. 
import-eksport danych. 

100 zł / godzinę 100 zł / godzinę 

Rozszerzenie Limitu objętości danych o 5GB. 100 zł / miesiąc / 5GB nie dotyczy 

Outsourcing usług: rejestracja sprzedaży i 
rozliczenie prowizji. 

500 zł / 100 polis / 
miesiąc 

500 zł / 100 polis / 
miesiąc 

 

 

Podane ceny są cenami netto. 

 

Data aktualizacji: 2014-06-01 
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