TBS - TETRA BUSINESS SOLUTIONS FİYAT LİSTESİ
03 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.
GENEL AÇIKLAMALAR
a. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve Kurumsal destek hizmet fiyatları, Tetra tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat
ve koşullarıdır.
b.Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
c. Fiyatlar, müşterideki mevcut bulunan ERP ürün segmentine uygun fiyatlardan hesaplanmalıdır.
d.Ürünlerde versiyon takibi yapılmaktadır.
e. Ek modül ve Kullanıcı haricinde, Yeni lisans satışlarında 1 yıllık Versiyon Paketi bedelsizdir.
f. Lisans fiyatlarına Eğitim, uyarlama ve yükleme gibi hizmetler dahil değildir.
g.Desteklenen veri tabanı Ms-SQL dir.
h.Android veya W eb Browser kullanım şekillerinden bir tanesi tercih edilmelidir. Aynı Müşteride hem Android, hem de W eb
de çalışması isteniliyor ise, Fiyat hesaplaması için satış departmanı ile görüşünüz.
i. Tbs Yönetici - Admin ve Tbs W ebsell Kullanıcıları web browser (chrome) ile çalışır, Tbs Mobile Kullanıcısı, Adroid işetim
sistemli Tablet / Telefon / El Terminali ürünlerinde çalıştırılabilir. Uygun Donanım Belirlemek için Satış departmanı ile
görüşünüz
j. TBS’de TEMEL SET MANTIĞI YOKTUR. İhtiyaç Olan Modüller ve Kullanıcı Sayıları Belirlenerek Lisans Satışı Yapılır.
─ VERSİYON
Versiyon; güncel Tetra ürün kullanıcılarının, yeni geliştirilen ve ayrı modül olarak satılmayan özelliklerden ve
değişikliklerden 1 yıl boyunca bedelsiz olarak yararlanmalarını sağlayan bir üyelik sistemidir.
Kapsamlı Versiyon ; 1 yıllık Versiyon + Tele-Destek Hizmetini içermektedir.
k.
Mevcut Müşterilerin, geçerli versiyon paketleri yok ise, satın alınacak ek modüllerin sağlıklı çalışmaması
durumunda, versiyon paketi yenilemesi gerekebilir.
l. Versiyon Paketi geçerlilik süresi; aksi belirtilmedikçe günün tarihinden itibaren 1 yıl süreli hesaplanır.
m.
Versiyon veya Kapsamlı Versiyon bedeli, güncel (kampanyasız) lisans fiyatları üzerinden, Mevcut Lisanslar baz
alınarak hesaplanmaktadır.
n.Versiyon fiyatlarına servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir.
o. Ilk satış ve fiyatlama müşterideki Netsis ürün Segmentine göre yapılır. Netsis de Ürün Segment geçişleri yapılması
gerektiğinde, Tetra ürünlerinde de üst Segmen geçiş hesaplanması ve lisans alımı gereklidir. Ürün Segment geçişleri
yapılabilmesi için, öncelikli olarak mevcut lisanlara ait Versiyon Paketi güncel olmalıdır
p.Tetra tarafından satışı ve geliştirilmesi sonlandırılan/feragat edilen ürünler/modüller Versiyon Paketi hesaplamasına dahil
edilmemektedir.
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Kurumsal Destek Hizmeti
Kurumsal Destek Hizmeti ; Eğitim/Uyarlama/Danışmanlık/Servis
(adam-gün) Ankara haricinde ulaşım ve konaklama masrafları müşteriye aittir..
AÇIKLAMA
1.
2.

3.

Lisanslama tek bir tüzel kişiliğe yapılabilir. Aynı tüzel kişiliğin birden fazla serverda Netsis lisansı var ise, Tetra tek bir tanesi
için lisanslama yapar. İlave Netsis kurulumları için lisanslama fiyatı için satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Sözleşme Bedelleri Hesaplama, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel (kampanyasız) liste
fiyatları üzerinden
a. - Versiyon fiyatı, ürüne göre değişkenlik gösteren oranlarda ( %10 - %15 oranı arasında) hesaplanır. Versiyon
Paketi Hesaplanırken gecikme süreleri dikkate alınarak hesaplama yapılır.
b. - Kapsamlı Versiyon Fiyatı (Versiyon+TeleDestek), ürüne göre değişkenlik gösteren oranlarda ( %15 - %20 oranı
arasında) hesaplanır.
Kullanıcı terimi;
a. -Mobil uygulamanın çalışacağı (el terminali, android tablet,android telefon) "Cihaz Sayısı" anlamında kullanılır.
b. -Windows ve Web browser uygulamaları için “Eş zamanlı kullanıcı" anlamında kullanılır.
c. - Cihaz Değişimlerinde, Lisans Aktarım işlemi (Lisans Sıfırlama) iki ay içinde, bir müşterinin bir hakkı vardır. İlave
kullanıcı alımı ileLisans Aktarımları için servis ücretini sorunuz.
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Kullanıcı Artırımı, ana paket/modül lisanslarına eklendiğinde, kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.
a. -Tbs Mobile Android kullanıcı artırımı ; android kullanıcı sayısını artırır.
b. -Tbs Web & Sibetra kullanıcı artırımı; Web veya Sibetra kullanıcı sayısını artırır.
Tbs Lisans satışı ile birlikte, 2 adet Tbs Web & Sibetra kullanıcı lisansı %100 iskontolu olarak faturalandırılır. Tbs Sirus
Yükleme modül satışı ile birlikte; TBS Sibetra Yükleme Modül Lisansı %100 iskontolu olarak faturalandırılır.
Tbs Mobetra / Tbs Websell / Tbs Sirus Lisans satışı ile birlikte, Tbs Flexireport 10 adet Rapor Nesne Sayısı %100 iskontolu
olarak faturalandırılır.
TBS FlexiReport ürünü ve seçenekli client lisans satışı ile, Web/Android ortamlarda kullanılabilen rapor alt yapı lisans satışı
yapılmış olunur. İhtiyaçlar doğrultusunda, İş Ortaklarımızın kendileri veya Tetra Mühendislik, Rapor oluşturma / değiştirme /
düzenleme gibi müşterilerimize hizmet projeleri satışı ile farklı esneklikte çözümler sunulabeceklerdir. (Eski Patron raporu
içeriğindeki raporlara, 20 adet Lisans artırımı alımı ile sahip olabilirler).
Opsiyonel: Tetra Mühendislik den yapılması istenilecek Raporlar oluşturma hizmeti için, satış departmanı ile iletişime geçiniz.
TBS Sirus Depo Paketi içeriği ; TBS Sirus 1 Kullanıcı, Mal Kabul,Sayım,Sevkiyat,DAT,Tbarkod
TBS Sirus Depo Paketi Satıs Kosulu; Net satıs fiyatıdır. Satıs tarihinden itibaren 1 yıl içinde ek satısı yapılabilen lisanslar;
TBS Mobile Android Kullanıcı, TBS Web & Sibetra Kullanıcı, DAT Onay
Kurulum gereksinimleri;
– EN AZ Microsoft® SQL Server® 2008,- Server işletim sistemi EN AZ Microsoft® Windows 7 veya Server 2012,- EN AZ
Net v4.5 kurulumu, – Android Uygulama kurulacak Mobil Cihaz EN AZ Andorid v4.4 işletim sistemi, – Netsis Erp yazılımı
Donanım ihtiyaç ve sorularınız için Satış Departmanı ile iletişime geçiniz.
Sistem ve destek konularının sağlığı açısından, Uzak Bağlantı yapılabilen, Server işletim sistemi olan makinaya kurulumun
yapılması tavsiye edilir.
Netsis NetOpenX Runtime Lisansı minimum 1 adet gerekmektedir.

─ SEGMENT ÜRÜN GEÇİŞLERİ
15. *Ürün geçişleri yapılabilmesi için, öncelikli olarak mevcut lisanlara ait Versiyon Paketi güncel olmalıdır.
*Entegre den >> Standarda veya Enterprise segment geçişleri ile Standart segmentinden Enterprise segmentine geçiş
yapılması gereken durumlarda, Tetra ürünlerinde mevcut segmente ait lisansların, güncel ve kampanyasız liste fiyatı toplamı
ile geçiş yapılmak istenen üst segmente ait güncel ve kampanyasız liste fiyatı toplamı arasındaki fiyat farkı alınır.
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