SPLOŠNI CENIK NAJEMA SPLETNE POSLOVNE APLIKACIJE
FEPS
Podjetje FIRST, Murska Sobota d.o.o. je ponudnik spletnega poslovnega programa FEPS
elektronski poslovni sistem .

Firstov

FEPS je rešitev za izzive sodobnega poslovanja in je pisan na kožo podjetjem, ki iščejo učinkovitost,
preprostost, celovitost in tehnološko naprednost. Program vam omogoča vpogled v poslovno dogajanje,
od kadarkoli in kdaj koli. Zaradi več in bolj preglednih podatkov, ki jih najdete na enem mestu, bodo
poslovne odločitve lažje in pravilnejše.
Paket FEPS
stranke podjetja First

Opis možnosti

Paket FEPS

Fakturiranje /
Izdajanje računov predračunov, avansni
račun, dobropis
Prejeti računi
Vodenje zalog
Cenik
Prenos izdanih računov preko elektronske
pošte: E‐račun e‐slog, pdf
Fakturna knjiga
Vodenje obveznosti do dobaviteljev
Vodenje terjatev do kupcev
CRM – upravljanje odnosov s kupci in
strankami
Izpis opominov
Izpis odprtih računov ‐ IOP
Spremljanje plačil
Mobilni FEPS
POS izpis računov
Paket FEPS je namenjen strankam računovodskega servisa podjetja First, Murska Sobota d.o.o..

Najem spletne aplikacije

FEPS
stranke podjetja First
Mesečni najem
10,00 EUR
Najem 1 leto*
15% popust
Najem 2 leti*
25% popust
* Plačilo za letni najem je za koledarsko leto vnaprej.

NAROČNIŠKI PAKET VKLJUČUJE TUDI

Paket FEPS
stranke podjetja
First

Paket FEPS
25,00 EUR
15% popust
25% popust

Paket FEPS

Nadgradnja programa
E‐mail podpora xml, pdf
Telefonska podpora*

70,00 EUR/ura

Neomejen dostop do aplikacije
Arhiviranje podatkov
Brezplačna predstavitev delovanja
programa
Navodila za delo s programom
* Telefonska podpora je na voljo vsak delovnik od 8.00 do 15.00 ure.
Telefonska podpora je na voljo za vse uporabnike spletne aplikacije FEPS. V paketu FEPS je storitev že
vključena in ne prinaša dodatnih stroškov. Za vse ostale uporabnike se strošek obračuna. Najmanjša
obračunska enota, ki se obračunava, je v 30 minutnih intervalih za vsakih začetih 30 minut pogovora.
DODATNE STORITEV

Kilometrina in čas na poti
Vnos podatkov – prenos podatkov

Paket FEPS
stranke podjetja
First

Paket FEPS

0,40 EUR/km

0,55 EUR/km

Vnos strank
1,00 Eur/stranko
Vnos artikla
1,20Eur/artikel

Vnos strank
1,40 Eur/stranko
Vnos artikla
1,70Eur/artikel

Dodatne storitve se obračunavajo na podlagi vnaprejšnjega dogovora s stranko.
Vrednost kilometrine in časa na poti se zaračunava v višini, ki je navedena v ceniku, od sedeža podjetja
FIRST oz. od partnerja.

Pridružujemo si pravico do spremembe cen paketov, zato prosimo, da v izogib nesporazumov, zahtevate
ponudbo.
Navedene cene so brez DDV.
OKOLJE za brezhibno delovanje: najnovejši brskalnik
Splošen cenik najema spletne poslovne aplikacije FEPS velja od 01.12.2014 naprej.
Za več informacij nas pokličite na 02/521‐40‐50
Ali pišite na feps@first‐ms.si

