Netoloji E-Flow BPM & DMS
Fiyat Listesi

1 OCAK 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

E-FLOW BPM (İş Akış ve Süreç Yönetim Sistemi)
GENEL AÇIKLAMALAR
1. Fiyat listesinde bulunan tüm ﬁyatlar NETOLOJİ tarafından tavsiye edilen son
kullanıcı ﬁyat ve koşullardır.
2. Tüm ﬁyatlar Türk Lirası (₺) cinsindendir. Fiyatlara K.D.V dahil değildir.
3. Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için
uygulama danışmanlığı hizmeti ile birlikte kurulması gereklidir.
4. Eğitim hizmetini yalnızca NETOLOJİ İş ortakları sertiﬁkalı eğitim uzmanları verebilir.

ANA PAKET VE KULLANICI ARTIRIMLARI

LİSANS

Netoloji E-Flow BPM Ana Paket

₺19.500

Netoloji E-Flow Mobile

₺10.000

+5 Kullanıcı

₺7.500

+10 Kullanıcı

₺11.500

+20 Kullanıcı

₺21.500

+50 Kullanıcı

₺46.000

+100 Kullanıcı

₺78.000

+200 Kullanıcı

₺138.000

+500 Kullanıcı

₺210.000

+1000 Kullanıcı

₺300.000

NOTLAR
• Yukarıda belirtilen ﬁyatlar yalnızca lisans ﬁyatlarıdır. Eğitim ücreti dahil değildir.
• Yukarıda belirtilen lisans ﬁyatlarına 1 yıllık versiyon paketi dahildir. 1 yılın sonunda
•
•

yeni çıkan versiyonlardan yararlanmak için paketin yenilenmesi gerekmektedir.
Versiyon paketi, geçerli liste ﬁyatları toplamının %15’i olarak hesaplanır.
Versiyon paketi 1 yıllık süreler ile yapılır ve geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına
hata giderici sürüm (bug ﬁx) ve yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücretsiz
olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.
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E-FLOW BPM BULUT FİYAT LİSTESİ
İş Süreçleri Yönetim yazılımı ve sistemlerinin sağlayıcısı Netoloji, bulut tabanlı abonelik
lisansı sunar. Uygulamak için, bir tarayıcıdan ve geniş bantlı bir internet bağlantısından
başka bir şey gerekmemektedir.

SEVİYE

KULLANICI SEVİYESİ

AYLIK ÖDEME

YILLIK ÖDEME(%10 İNDİRİM)

1 5 Kullanıcı

₺780

₺8.424

2 10 Kullanıcı

₺1.100

₺11.880

3 20 Kullanıcı

₺1.400

₺15.120

4 40 Kullanıcı

₺1.750

₺18.900

5 70 Kullanıcı

₺2.350

₺25.380

6 125 Kullanıcı

₺3.150

₺34.020

AYLIK ÖDEME
E-FLOW MOBILE
SUNUCU ALANI

YILLIK ÖDEME
₺175

AYLIK ÖDEME

₺1.890

YILLIK ÖDEME
₺150

100 GB

AYLIK ÖDEME
YEDEKLEME HİZMETİ

₺1.800

YILLIK ÖDEME
₺100

₺1.200

NOTLAR
• Bulut kiralama hizmeti minimum 1 yıldır. 1 yılın altındaki iptallerde toplam yıllık ücret
tahsil edilir. Her yılın sonunda yenilenen abonelikler yıllık olarak devam eder.
• Bulut kiralama hizmeti başlangıcında ilk 10 GB ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
• Bulut tabanlı aboneliklerimiz, önceden tanımlı ve maksimum adlandırılmış kullanıcı
düzeyinde mevcuttur. Örneğin, 8 ada sahip kullanıcıya sahip bir hesap düzeyi 2
olur(10 kullanıcıya kadar). Bu hesap, 11. Kullanıcısını ekleyene kadar 2. Seviyede
kalacaktır.
• Yıllık ödeme yapılması halinde %10 indirim uygulanacaktır.
• Sınırsız iş akışı yapılabilmektedir.
• Yazılım güncellemeleri ve kullanıcı artırımları yapılabilmektedir.
• Hesap kurulumu/etkinleştirme (bir defaya mahsus) 1.800 TL’dir.
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E-FLOW DMS (Doküman Yönetim Sistemi)
GENEL AÇIKLAMALAR
1. Fiyat listesinde bulunan tüm ﬁyatlar NETOLOJİ tarafından tavsiye edilen son
kullanıcı ﬁyat ve koşullardır.
2. Tüm ﬁyatlar Türk Lirası (₺) cinsindendir. Fiyatlara K.D.V dahil değildir.
3. Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için
uygulama danışmanlığı hizmeti ile birlikte kurulması gereklidir.
4. Eğitim hizmetini yalnızca NETOLOJİ İş ortakları sertiﬁkalı eğitim uzmanları verebilir.
ANA PAKET VE KULLANICI ARTIRIMLARI
Netoloji E-Flow DMS Ana Paket

LİSANS
₺13.500

Netoloji E-Flow DMS Mobile

₺6.900

+5 Kullanıcı

₺5.250

+10 Kullanıcı

₺7.900

+20 Kullanıcı

₺15.500

+50 Kullanıcı

₺30.900

+100 Kullanıcı

₺52.900

+200 Kullanıcı

₺96.500

+500 Kullanıcı

₺140.000

+1000 Kullanıcı

₺200.000

NOTLAR
• Yukarıda belirtilen ﬁyatlar yalnızca lisans ﬁyatlarıdır. Eğitim ücreti dahil değildir.
• Yukarıda belirtilen lisans ﬁyatlarına 1 yıllık versiyon paketi dahildir. 1 yılın sonunda
•
•

yeni çıkan versiyonlardan yararlanmak için paketin yenilenmesi gerekmektedir.
Versiyon paketi, geçerli liste ﬁyatları toplamının %15’i olarak hesaplanır.
Versiyon paketi 1 yıllık süreler ile yapılır ve geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına
hata giderici sürüm (bug ﬁx) ve yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücretsiz
olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.
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E-FLOW DMS BULUT FİYAT LİSTESİ
İş Süreçleri Yönetim yazılımı ve sistemlerinin sağlayıcısı Netoloji, bulut tabanlı abonelik
lisansı sunar. Uygulamak için, bir tarayıcıdan ve geniş bantlı bir internet bağlantısından
başka bir şey gerekmemektedir.
SEVİYE

KULLANICI SEVİYESİ

AYLIK ÖDEME

YILLIK ÖDEME(%10 İNDİRİM)

1 5 Kullanıcı

₺650

₺7.020

2 10 Kullanıcı

₺900

₺9.720

3 20 Kullanıcı

₺1200

₺12.960

4 40 Kullanıcı

₺1800

₺19.440

5 70 Kullanıcı

₺2.500

₺27000

6 125 Kullanıcı

₺3.000

₺32.400

AYLIK ÖDEME
E-FLOW MOBILE

SUNUCU ALANI

YILLIK ÖDEME
₺150

AYLIK ÖDEME

₺1.620

YILLIK ÖDEME
₺150

100 GB

AYLIK ÖDEME
YEDEKLEME HİZMETİ

₺1.800

YILLIK ÖDEME
₺100

₺1.200

NOTLAR
• Bulut kiralama hizmeti minimum 1 yıldır. 1 yılın altındaki iptallerde toplam yıllık ücret
tahsil edilir. Her yılın sonunda yenilenen abonelikler yıllık olarak devam eder.
• Bulut kiralama hizmeti başlangıcında ilk 10 GB ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
• Bulut tabanlı aboneliklerimiz, önceden tanımlı ve maksimum adlandırılmış kullanıcı
düzeyinde mevcuttur. Örneğin, 8 ada sahip kullanıcıya sahip bir hesap düzeyi 2
olur(10 kullanıcıya kadar). Bu hesap, 11. Kullanıcısını ekleyene kadar 2. Seviyede
kalacaktır.
• Yıllık ödeme yapılması halinde %10 indirim uygulanacaktır.
• Sınırsız iş akışı yapılabilmektedir.
• Yazılım güncellemeleri ve kullanıcı artırımları yapılabilmektedir.
• Hesap kurulumu/etkinleştirme (bir defaya mahsus) 1.800 TL’dir.
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