NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ SOFTWARE PRO EKOLOGII
A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR
Co Vám nabízí program EVI?







Průběžné vedení všech typů evidencí odpadů (původce, výkup, zneškodnění, přeprava, sběrné dvory, sklady aj.)
Tisky příslušných výkazů podle platné legislativy
Texty zákonů a vyhlášek v odpadovém hospodářství
Adresář firem, Katalog odpadů, potřebné číselníky, vyplněné Identifikační listy nebezpečných odpadů, fakturace
Archivace dat (ze zákona nejméně 5 let)
Verze programu pro Windows XP SP3, Vista, 7, 8, síťové verze, multilicence

Sestavte si program na míru. Software EVI je vytvořen modulově v několika verzích
jak pro jednoduché vedení evidence, tak i pro komerční využití.
Každý nový uživatel získá zároveň s programem EVI 8 podporu formou servisní smlouvy typu STANDARD na 12 měsíců zcela ZDARMA. Podpora formou servisní
smlouvy nabízí například aktualizace zdarma, garanci 100% kompatibility s legislativou, technickou podporu
24 hodin denně, slevy na práci odborných techniků INISOFT s.r.o. a další výhody.

Cena
(bez 21% DPH)

Program EVI pro WINDOWS XP SP3, Vista, 7, 8 verze:



 EVI Mini – Pro firmu s malou produkcí odpadu (s omezením na 350 záznamů ročně a záznamy pouze s kódem
nakládání AXX)


EVI Provoz – Jednoduché vedení evidence odpadů pro malou firmu s jednou provozovnou



EVI Firma – Pro jednu firmu s 2 a více provozy nebo závody. Evidence je zde vedena pro každou jednotku
zvlášť. Více možností práce s daty. (pozn.: Cena je uvedena pro 2 provozy, každý další je za 1.900 Kč)
Zde upřesněte počet provozů: ______



EVI Firma – Pro firmu s neomezeným počtem provozů nebo závodů. Evidence je zde vedena pro každou
jednotku zvlášť. Více možností práce s daty



EVI Komplet – Otevřený systém. Evidence odpadů pro 2 a více subjektů. Bohatá nabídka možností práce
s daty. (pozn.: Cena je uvedena pro 2 subjekty, každý další je za 1.900 Kč)
Zde upřesněte počet subjektů: ______



EVI Komplet – Otevřený systém. Evidence odpadů pro neomezený počet subjektů. Bohatá nabídka možností
práce s daty.

1.490 Kč
4.490 Kč
od 6.490 Kč
14.490 Kč
od 8.990 Kč
34.990 Kč

Volitelné moduly (nelze zakoupit k EVI Mini)


EPNO – Evidence přepravy nebezpečných odpadů

3.200 Kč



ILNO – Identifikační listy nebezpečných odpadů

2.990 Kč



SQL PŘEHLEDY – Nástroj pro vytvoření libovolného přehledu s možností přenosu do MS Office

2.990 Kč



FAKTURACE – Tvorba daňových dokladů, archivace, sledování plateb

2.600 Kč

 POH – Plán odpadového hospodářství původce a obce

3.490 Kč

 AUTOVRAKY - Evidence, tisk dokladů o převzetí autovraků, hlášení o sběru a o zpracování autovraků

4.490 Kč

 ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH VÝROBKŮ – Evidence zpětného odběru některých výrobků

920 Kč



ELEKTROODPADY – Průběžná evidence, roční hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů

2.800 Kč



ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ - Evidence zpětného odběru elektrozařízení, tisk potvrzení o převzetí

2.600 Kč



EKO-KOM – Tvorba čtvrtletních výkazů o odpadech pro společnost EKO-KOM a.s.

2.990 Kč

 ZPO – Základní popisy odpadu

1.900 Kč

 IRZ – Integrovaný registr znečišťování

990 Kč

 PROVOZNÍ CELKY – Evidence odpadů nad rozvětvenou strukturou subjektů

2.990 Kč

 HROMADNÉ OPERACE – Práce s více záznamy, určené zejména pro poradenské firmy a oprávněné osoby

4.950 Kč

Na další instalace téhož softwarového produktu v rámci jedné organizace (síťová verze nebo multilicence) poskytujeme výrazné slevy.
K programům je možné přikoupit nadstandardní servisní služby formou paušální smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši. Poštovné a balné činí 170 Kč.
Software zasíláme standardně na dobírku do 3 pracovních dnů. Více informací naleznete na http://www.inisoft.cz.
Při změnách legislativy garantujeme upgrade.

Organizace: .....................................................................................

IČ: ...............................................

Adresa: ..........................................................................................

DIČ: .............................................

........................................................................................................

Datum: ........................................

Jméno: ............................................................................................
Tel.: ................................... e-mail: ...............................................
Objednávku zašlete na adresu:
INISOFT s.r.o., Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
Fax: 485 124 944 e-mail: inisoft@inisoft.cz
Tento ceník je platný od 1. 3. 2016

________________________________________
razítko a podpis odpovědného pracovníka
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