סגל מחשבים ותוכנה

בילו  21/16נס ציונה 74061
טל 08-9407576 :פקס08-9301631 :
Emai: shir@segal.co.il

מחירון
 450ש"ח

מיכה ) 9למחשב בודד( רק ל XP-ומעלה
מיכה 9לרשת )תוכנה אחת  +רישוי( –אין תמיכה ברשת נובל!!
עד  4עמדות
עד  8עמדות
מעל  8עמדות

 650ש"ח
 1250ש"ח
צלצל

גרסאות RUNTIME

 50%הנחה

אייל  2001תוכנת הנהלת חשבונות חד צדדית
אייל  2001כולל מלאי
תזרים מזומנים מערכת למעקב צ'קים ותזרים מזומנים עתידי
שרות  10תוכנת שרות למוצרי חשמל )כולל הנהלת חשבונות(
יתר התוכנות

 2450ש"ח
 2900ש"ח
 1750ש"ח
 3400ש"ח
צלצל

התקנה והדרכה בגוש דן )עד שעתיים(
מעל שעתיים המחיר יחושב לפי  400ש"ח לשעה
הדרכה אישית למתכנת )לפי שעות הדרכה(
לשעה
תמיכה טלפונית

 750ש"ח
 400ש"ח
צלצל

המחירים לא כוללים מע"מ .פרט לתוכנות מיכה 9שכוללות מע"מ.
להזמנה יש לשלוח צ'ק מזומן או ע"י כרטיס אשראי טלפונית.
בכבוד רב
שיר סגל

לכבוד:

סגל מחשבים ותוכנה
בילו 21/16
נס ציונה 74061
טל08– 9407576 :
פקס08-9301631:

Email: shir@segal.co.il

הנידון :הזמנה
א.נ.
הננו להזמין את המוצרים הבאים:
]

[ יח' תוכנת מיכה 9

]

[ ש"ח

]

[ תוכנת מיכה 9לרשת  4תחנות

]

[ ש"ח

]

[ תוכנת מיכה 9לרשת  8תחנות

]

[ ש"ח

]

[ יח' מיכה  9גרסת RUNTIME

]

[ ש"ח

משלוח בדואר )רגיל\אקספרס\אינטרנט (

]

[ ש"ח

]

[ ש"ח

סה"כ

מצורף צ'ק מזומן ע"ס ____________________ ש"ח לפקודת "סגל מחשבים ותוכנה"
תשלום בכרטיס אשראי מסוג :ויזה \ ישראכרט\ אחר __________________________
שם בעל הכרטיס__________________________ :

ת.ז____________________ .

טלפון __________________:נייד _________________:פקס_______________ :
מספר כרטיס __________ __________ __________ _________ :תוקף_______ :
שם לחשבונית_____________________________________________________ :
כתובת למשלוח____________________________________________________ :
_________________________________________________________: EMAIL
לידי____________________________________________________________ :
הערות__________________________________________________________ :
על החתום
___________________

נספח להזמנת תוכנת רשת למיכה 9
)ימולא ע"י מנהל הרשת בלבד(
לצורך הזמנת מיכה  9בגרסת רשת עלינו לדעת מספר דברים:
 . 1מספר תחנות מבוקש________________ :
 . 2סוג הרשת [ ] :שרת קבצים

] [

] [ רשת חלונות

NT

 . 3גרסת שרת___________________ :
לידיעתך ,אין תמיכה בשרת נובל במיכה .9
בשרת  NTתמיכה רק עם תחנות העובדות בחלונות מגרסת  XPומעלה.
אנא מלא את הפרטים ושלח אלינו חזרה במייל או בפקס08-9301631 :
בברכה
שיר סגל
שם החברה_______________________________________ :
טלפון __________________ :פקס___________________ :
__________________________________________: EMAIL
שם מנהל הרשת____________________________________ :
שם איש הקשר _______________:טל )ישיר(______________:

