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Ofertă de preț 
(01.08.2022) 

 

Integrat.STS v.5  
– fără module speciale 

primul post 2 –5 posturi 6 -10 posturi > 10 posturi 

Licență utilizare lunară – normală* 350 / post 100 / post 75 / post 50 / post 

 

 

Contract prestări servicii preț / licenta preț / oră cu 
abonament 

preț / oră fără 
abonament 

Update+Asistență** 200 200 350 

 
*update-ul și asistența sunt incluse în pretul de licențiere, efectuarea update-urilor nu este inclusă în preț 
**contractul de update și asistență nu conține ore incluse 
 

Module speciale Licența utilizare lunară 

Front office 
Recomandat pentru firme care au un volum mare de vânzări 

150 / CUI* 

EDI 
Schimbul de date se poate realiza prin: 
DocProcess, Tecnet, Expert Supplier, EDInet, Ecod – ComArch 
Trimiterea și primirea mesajelor EDI presupune semnarea unui contract cu un 
procesator EDI 
(maparea documentelor care nu sunt deja mapate se plătește separat) 

300 / CUI* 

OpenCart 
Exportul și importul datelor către și dintr-un site gestionat prin intermediul 
platformei OpenCart. 

300 / CUI* 

OpenCart 
Modul căutare rapidă a produselor în platforma OpenCart 

50 / CUI*  

Emag-Marketplace 
Preluarea comenzilor, facturarea si publicarea facturilor pe site-ul  Emag. 

300 / CUI* 

WooCommerce 
Actualizarea prețurilor, preluarea comenzilor, facturarea și publicarea facturilor pe 
un site gestionat prin intermediul platformei WooCommerce. 

300 / CUI* 

SAF-T + e-Factura + e-Transport 50 / CUI* 

Pachet hosting (domeniul se achiziționează de către client) 
Găzduire website 20GB SSD, licență cPanel, IP unic, adrese de email. Suport gratuit 
pentru achiziționarea domemniului .ro, .com, .org etc.  

135 / site 

 

Instalare modul OpenCart 
Instalare și configurare platforma OpenCart + teste modul OpenCart Integrat.STS  

950 / site 

GDPR 
Implementare și redactare Politica de confidențialitate + Termeni si conditii  

600 / site 

Sistem de plata 
Instalare sistem de plată online cu cardul – implementare (clientul trebuie să 
contracteze un serviciu de plată Euplatesc, MobilPay etc.) 

800 / site 

Design website 
Solicitare design personalizat pentru website sau creare brand. 

La cerere  

SEO Basic 
Implementare meta title, meta description, keywords. 

La cerere 

 
Compatibilitate: Windows Server / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 
Prețurile sunt exprimate în RON și nu conțin TVA. 
Licența de utilizate în cazul modulelor marcate cu * se acordă pe CUI (firma). 
Varianta demonstrativă poate fi instalată pentru testare pe o perioadă de 30 zile fără activarea modulelor 
speciale. 
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