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parceiro distribuiçao

softkom 2/parcerias/forma

/PARCEIRO DISTRIBUIÇÃO

• Potenciar vendas em parceiros SIGER;
• Oferta única ao cliente distribuição:
– pack exclusivo (hardware (parceiro) + software exclusivo (SIGER));
• Acesso Software competitivo a nível de performance e preço;
• Preços exclusivos para distribuição;
• Exclusividade geográfica;
• Garantia de atualizações gratuitas - obrigatórias e competitivas;
• Publicitação do parceiro no site oficial SIGER;
• Compatibilização gratuita com hardware próprio;
• Acesso Portal do Parceiro.
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nº licenças

desconto

1 - 100

50 %

pvp
recomendado
(licença
vitalícia)**

450 €
+ 101

pvp
pvp
recomendado recomendado
(base)
(begginer)
anual
anual

150 €

90 €

pvp
recomendado
delivery
anual

150 €

Tx Ativação*

75 €

55 %

Hardlock licenciamento (independente do tipo licença valor não reembolsável) – 15€.
* Taxa ativação – 75€ (recomendado) - não sendo obrigatória é da exclusiva responsabilidade do parceiro a cobrança da
mesma. A sustentabilidade do nosso parceiro é a nossa sustentabilidade.
** Licença válida por 60 meses (vitalício informático) cliente paga 3 anos – atualizações solicitadas no período de 60 meses
terão um valor nunca superior a 12 meses da licença em vigor (mensal).
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Situações particulares:
Upgrade Concorrencial

Up selling (Begginer → Base)

Up selling (Begginer → Base) – licença emitida

Trespasse licença anual

75 % PVP Recomendado

60 €

60 € + SA

Custos administrativos

Trespasse licença vitalícia – todos módulos
licenciados

50 % PVP R

Instituições sem fins lucrativos

25 % PVP R

Licenciamento adicional em nome parceiro

Mudança de parceiro tecnológico
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25 % PVP Base

15 €
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Import/Export (Importação dados de base
de dados externas)

Gratuito

Integração pagamento SEQR

Gratuito

SA - Serviços administrativos

15 €

SA - Serviços Administrativos.
PVP R - PVP Recomendado.
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