DigitAudit

Egyszerűen, papír nélkül
ÉRVÉNYES 2021.12.01-től

DigitAudit programmodulok rövid ismertetése és ára ÁFA nélkül
I. Könyvvizsgáló modulok
Programmodulok

- Korlátlan ügyfélszámmal
Felhasználók

Bérleti díj /

Rövid tartalom

Felhasználó
AuditDok

39.900*/év

Könyvvizsgáló

Könyvvizsgálati dokumentációs keretprogram, módszertani ajánlások

AuditTeszt

39.900*/év

Könyvvizsgáló és belső ellenőr

Könyvelési tételek, Kapcsolatok, Adatszűrés, Tesztelése, Mintavételezés

AuditIroda

14.900/év

Könyvvizsgáló

Standardok, Minőség-ellenőrzés,
nyilvántartások

Pmt.,

Belső

min.ell.,

AdóTeszt

8.900/év

Könyvvizsgáló, könyvelő

Adófolyószámla XML beolvasó, tesztelő, egyeztető program

NAV SzámlaXML

8.500/év

Könyvvizsgáló, könyvelő

NAV Számla XML beolvasó, tesztelő, egyeztető riportáló

dokumentációk,

A táblázatban szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A bérleti időszak: Tárgyév 09.30. -Tárgyévet követő év 09.30.
Az alkalmazás telepítését a díjbekérőnk pénzügyi teljesítését követő 3 munkanapon belül vállaljuk. A szolgáltatásról elektronikus számla kerül kiállításra.

*AuditDok és AuditTeszt együttes bérlete esetén – 20 % kedvezmény a bérleti díjból.
TÖBB FELHASZNÁLÓS KEDVEZMÉNYEK
Felhasználó

Bérleti díj

1. felhasználó

ALAPÁR 100%-a

2. felhasználótól

ALAPÁR 60%-a / felhasználó

Az ALAPÁR a táblázatban szereplő ár.

II. AuditBeszámoló - Beszámoló, leltárkészítő,- és ellenőrző progracsomag
Alapmodul

Beszámoló ,- és leltárkészítő, dokumentumkezelő, OBR közzététel

AdóTeszt

NAV Adófolyószámla XML beolvasó, tesztelő, egyeztető, riportáló

NAV SzámlaXML

NAV Számla XML beolvasó, tesztelő, egyeztető, riportáló

DA interfész

Elektronikus adatátadás a könyvvizsgáló programhoz

Ügyfélszám

AuditBeszámoló

AuditDok-AuditTeszt
felhasználók

Kedvez- ményekkel

1 ügyfél

39 900

-10 000

29 900

2-10 ügyfél

49 900

-10 000

39 900

11-50 ügyfél

89 900

-10 000

79 900

50+ ügyfél

119 900

-10 000

109 900

A felhasználók száma szerverre telepített közös állomány esetén nincs korlátozva.
Az AuditBeszámoló tárgyévi modullal elkészíthető az előző évi beszámoló is.
A táblázatban szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A bérleti időszak: Tárgyév 09.30. -Tárgyévet követő év 09.30.
Az alkalmazás telepítését a díjbekérőnk pénzügyi teljesítését követő 3 munkanapon belül vállaljuk. A szolgáltatásról elektronikus számla kerül kiállításra.

III. DigitAudit használata a felhőben – szerverszolgáltatással
A Dimenzió Kft. biztosítja a DigitAudit használatához szükséges hardver, szoftver környezetet távoli szerver számítógépen távoli asztali eléréssel.
További információk: https://www.dimenzio-kft.hu oldalon, https://www.dimenzio-kft.hu/digitaudit-vps/.

IV. AuditCloud – Fájlcsere-kommunikációs és felhőtároló felület
DigAudit dokumetum-kezelőjébe integrált felhő-fájlcsere alkalmazás.
Bérleti
Bérleti díj
díj
Kapacitás
Ft/hó/
Ft/év/
5GB
5GB

Kedvez-

Akciós

mény*

Bérleti díj
Ft/év/
5GB

*AuditDok, AuditTeszt, AuditBeszámoló programmodul felhasználók
5 GB-os egységenként x
1 500
18 000
-1 500
16 500
kedvezménye.
Az árak forintban, ÁFA nélkül értendők, éves fizetése mellett. A bérleti időszak kezdete a pénzügyi rendezés hónapjától számított 12. hónap utolsó
napja. Az alkalmazás telepítését a díjbekérőnk pénzügyi teljesítését követő 3 munkanapon belül vállaljuk. A szolgáltatásról elektronikus számla kerül
kiállításra.

V. DigitAudit - Egyéni és kiscsoportos oktatás
Az oktatások időtartama a weblapon feltüntetett alap óraszámból és igény szerint, további óraszámból áll.
Az oktatás online módon történik, az oktatók és a résztvevők saját számítógépén, távoli eléréssel.
A kiscsoportos oktatás maximális létszáma 5 fő.
Az egyéni oktatás bruttó óradíja 14.000 Ft/óra.
Egy főnél nagyobb létszám esetén a kiscsoportos oktatás bruttó óradíja 16.000 Ft/óra.
Az oktatásokat ÁFA alanyi adómentes szolgáltató végzi.

