
Számviteli Rendszer Kft. Árlista – 2020 

QualitySoft Egyszeres könyvelő program Pénztárkönyv Naplófőkönyv 

Egy cég könyvelésére alkalmas egyszeres könyvelő program 18.900,- 21.900,- 
- többcéges modul (korlátlan cégre) +11.000,- +18.000,- 
- devizakönyvelés modul +12.000,- +15.000,- 

QualitySoft Főkönyv, ill.modul-összeépítés esetén QualitySoft Integrált Számviteli Rendszer  

 Standard Komplett Professional 
Egy cég könyvelésére alkalmas kettős könyvelő program 
(mérleg, eredmény, terv-tény, áfa bevallás modullal + folyószámla modullal) 

40.000,- 77.000,- 90.000,- 

- Devizakönyvelés modul +12.000,- +22.000,- +45.000,- 
- Munkaszám (költséghely, 6-7 könyvelés) modul +15.000,- +25.000,- +30.000,- 
- Kimenő/bejövő számla iktató (fájl csatolás) - +49.000,- +49.000,- 
- SDSYS iktató program (bejövő számla feldolgozás  scanerrel) - +89.000,- +89.000,- 
- Számla iktatás modul (bejövő számla érték iktatása+fájl csatolás) - +16.000,- +25.000,- 
- Több cég könyvelése modul 5 cégig +5.000,- +13.000,- +18.000,- 
- Több cég könyvelése  modul 10 cégig +12.000,- +24.000,- +30.000,- 

- Több cég könyvelése  modul korlátlan cégre A vásárolt modulok 50%-a 
 

Költségvetési számvitel modul (Csak Professional, és Munkaszámmal együtt kérhető) - - 

QualitySoft Instant Maxbér Bérszámfejtő program (Integráció esetén modul)  

Korlátlan cégszámra, ha a létszám cégenként összeadódik. Standard Komplett Professional 
- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.5 fő az összes cégben - 20.000,- 40.000,- 
- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.25 fő az összes cégben 20.000,- 42.000,- 73.000,- 
- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.50 fő az összes cégben 40.000,- 82.000,- 115.000,- 
- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.75 fő az összes cégben 70.000,- 115.000,- 150.000,- 
- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.100 fő az összes cégben 100.000,- 150.000,- 180.000,- 
- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.250 fő az összes cégben 150.000,- 230.000,- 260.000,- 
- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.500 fő az összes cégben - 310.000,- 350.000,- 
- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.750 fő az összes cégben - 390.000,- 440.000,- 
- QualitySoft Maxbér program. Létszám: Max.1000 fő az összes cégben - 470.000,- 530.000,- 
- QualitySoft Maxbér program. Korlátlan létszámra - 570.000,- 630.000,- 
- Táppénz számfejtő - TB modul - - +100.000,- 
- Plusz 10 fő bérszámfejtése  (csak DOS program esetén) - - +10.000,- 
- Teljesítménybér -munkalap-jelenlét  modul - - +32.000,- 
- Egyszerűsített foglalkoztatott számfejtése. Max. 50 fő az összes cégben 15.000,- 20.000,- 25.000,- 
- Egyszerűsített foglalkoztatott számfejtése Max. 150 fő az összes cégben 30.000,- 40.000,- 50.000,- 
- Egyszerűsített foglalkoztatott számfejtése. Max. 250 fő az összes cégben 40.000,- 60.000,- 80.000,- 
- Egyszerűsített foglalkoztatott számfejtése. Max. 500 fő az összes cégben - 90.000,- 120.000,- 
- Egyszerűsített foglalkoztatott számfejtése. Korlátlan létszámra az összes cégben - 120.000,- 150.000,- 
- Teljesítménybér – munkalap – jelenlét modul - - +32.000,- 
Korlátlan cégszámra, ha a létszám nem adódik össze cégenként (max. 50 fő/cég): +100.000,- +100.000,- +100.000,- 
Korlátlan cégszámra, ha a létszám nem adódik össze cégenként (max. 50 fő/cég) (EFO): +50.000,- +50.000,- +50.000,- 

QualitySoft Instant Tárgyi eszköz program (Integráció esetén modul)  

 Standard Komplett Professional 
QualitySoft Tárgyi eszköz program 15.000,- 42.000,- 65.000,- 
- Ha különállóan használjuk, akkor többcéges modul (korlátlan cégre) - +30.000,- +40.000,- 

QualitySoft Instant Házi pénztár program (Integráció esetén modul)  

  Komplett Professional 

QualitySoft házi pénztár program (kiadási és bevételi pénztárbizonylatok, pénztárjelentés) 16.000,- 25.000,- 
 

- Ha különállóan használjuk, akkor többcéges modul (korlátlan cégre)  +15.000,- +15.000,- 

QualitySoft Instant Számlázó program (Integráció esetén modul)  

 Standard Komplett Professional 
Egy cég számlázására alkalmas számlázó rendszer 10.000,- 15.000,- 25.000,- 
- Házipénztár modul (I betű install) - +6.000,- +6.000,- 
- Több cég kezelése: cégenkénti felár +30% +30% +30% 
- Deviza modul M=1 +5.000,- +10.000,- +15.000,- 
- Főkönyvi feladás modul M=2 +15.000,- +15.000,- +15.000,- 
- Vonalkód olvasó modul M=4 - +5.000,- +8.000,- 
- Pénzügyi (bank+folyószámla listák+bejövő iktatás+Áfa) modul M=8 - +16.000,- +25.000,- 

QualitySoft Instant Raktári Készlet program  

Korlátlan számú készlet Standard Komplett Professional 
- Bevételezés, kiadás, raktárközi átadás, Profban gyártás 25.000,- 50.000,- 110.000,- 



QualitySoft Instant Készletkezelő+Számlázó program  

Korlátlan számú készlet Standard Komplett Professional 
Készletkezelő +számlázó rendszer előre beparaméterezve 35.000,- 65.000,- 120.000,- 
- Házipénztár modul (I betű install) +6.000,- +6.000,- +6.000,- 
- Deviza modul (1) - +20.000,- +40.000,- 
- Főkönyvi feladás modul (2) - +30.000,- +50.000,- 
- Vonalkód olvasó modul (4) +10.000,- +20.000,- +20.000,- 
- Pénzügyi (bank+folyószámla listák+bejövő iktatás+Áfa) modul (8) - +16.000,- +25.000,- 
- Gyártás modul (16) - +20.000,- +30.000,- 
- Környezetvédelmi termékdíj modul (32) - +30.000,- +30.000,- 
- Bizományba vétel és elszámolás modul (64) - +20.000,- +20.000,- 
- Vonalkód nyomtató modul (128) - +50.000,- +50.000,- 
- Pénztárgép modul  (256) - - - 

Egyedi készletkezelő alaprendszer (KE) 10.000 Ft / bizonylattömb 
 

Főkönyvi kapcsolat beállítása:                   Tételes megbontásnál bizonylatonként 5000 Ft+Áfa, egyösszegű feladás alapján 3000 Ft+Áfa  

Bizonylattípus és készlet összerendelés 
2500 Ft / kapcsolat 

 

Több cég esetén minden cégre külön meg kell venni a programot. 
+ testre szabás óradíjas! 10.000 Ft /óra 

 

Plusz gép használat az általános szabályok szerint hálózatban 10% vagy különálló gépen 20%  

QualitySoft Kis Könyvelő és Vállalkozói Csomag (KKV)  

Egy cég könyvelésére alkalmas kettős könyvelő program Standard változatban Standard 
+Több cég könyvelési lehetősége maximum 15  cégig. +Tárgyi eszköz standard, 

108.350,- 65.000,- 
+ QualitySoft Maxbér Standard verzió jelenléti ív modul nélkül maximum 25 főig. (40%-os akciós ajánlat!) 

Felfelé bővítés esetén az eredeti ár különbözetét kell megfizetni, ebben az esetben már nem érvényes az akciós ár! Szoftverkövetési díj 
20.000 Ft/év. A KKV csomagot bérelni nem lehet, kizárólag egyösszegű követés fizetésre van lehetőség. A KKV csomag esetén telefonos 
ügyfélszolgálat nem jár a vásárláshoz. Kizárólag a helpdesk rendszerünket használhatják ügyfélszolgálatra, valamint a Facebook oldalunkon 
a jelenlegi felhasználóinkkal tarthatja a kapcsolatot segítségnyújtáshoz. 

 

QualitySoft Adatimport-export modulok  

- Főkönyvi adatintegráció modul. (Internetes, vagy USB offline, adatátvitel különálló rendszerek között vagy idegen 
programból szabványos adatfogadás számlázó modul főkönyvi integrációja) Excelből bejövő számla konverzió. 

50.000,- 
 

- Szabványos NAV xml import főkönyvbe külső számlázó 
programból 

 1 cég 15.000,- 

  5 cég 30.000,- 
  10 cég 50.000,- 
  Korlátlan cég 100.000,- 

- Adatintegráció esetén az import állomány elkészítéséhez külső fejlesztőnek segítségnyújtás 
Minden további cég átvételének lefejlesztése óradíjas! 

10.000 Ft /óra 
 

- Webáruház vagy egyéb számlázó program szinkron modul  (W vagy W1,2,3stb... amennyi telephely) 
 Szamlimp.dbf-en keresztül számlázó vagy készlet modulba adatfogadás 

50.000,- 
 

- Több telephelyes számlázó vagy bér szinkron modul (szamlimp.dbf elkészítése átadása/telephely   
FTP kapcsolattal. Szükséges hozzá a központban a számlázó program szinkron modul!  H betű) 

20.000 Ft / telephely 
 

- Banki terminál, vagy internetbank adatainak beolvasása, könyvelése 
40.000 Ft / bank 

(≥5 bank: 200.000 Ft) 
 

- FTP alapú könyvelő-könyvelő adatszinkronizáló modul (Adatintegráció modul is kell hozzá!) 10.000 Ft / feladás 
 

- Törzsadat importáló modul (EXCEL-ből vagy XML-ből törzsadat importálás) 10.000,- 
 

- OLM Online munkaidő nyilvántartó program import modul (L betű Csak komplett és Prof verzióban) 20.000,- 
 

- Beléptető rendszer/Tachográf import modul (R betű, 231. fejl.param., Csak Prof verzióban) 40.000,- 
 

- Cégjelző modul (295. rendszerparaméter)  (+12.000 Ft/ 12 hónap) 
 

QualitySoft Adatimport-export programok 
- Kimenő/bejövő számla iktató (fájl csatolás) -  +49.000,- 
- SDSYS iktató program (bejövő számla feldolgozás  scanerrel) -  +89.000,- 

QualitySoft KIRA-Crm Árak (Az alábbi modul aktív követés esetén érhető csak el és éves díjai vannak)   
1 Cég 
esetén 

2-9 Cég 
esetén 

10-25 Cég 
esetén 

26-50 Cég 
esetén 

51-75 Cég 
esetén 

76-100 Cég 
esetén 

101-150 Cég 
esetén 

151-300 Cég 
esetén 

300 Cég 
felett 



5.000 Ft/év 
10.000 

Ft/év 
15.000 Ft/év 30.000 Ft/év 40.000 Ft/év 50.000 Ft/év 60.000 Ft/év 

70.000 
Ft/év 

Kérem hívjon 

QualitySoft KIRA-Ügyfélkapu Árak  (Több céges használatra a modult kizárólag a KIRA-CRM modullal együtt lehet igényelni)  
1 Cég 
esetén 

2-9 Cég 
esetén 

10-25 Cég 
esetén 

26-50 Cég 
esetén 

51-75 Cég 
esetén 

76-100 Cég 
esetén 

101-150 Cég 
esetén 

151-300 Cég 
esetén 

300 Cég 
felett 

2.500Ft/év 5.000Ft/év 7.500 Ft/év 15.000 Ft/év 20.000 Ft/év 25.000 Ft/év 30.000 Ft/év 35.000 Ft/év 
Kérem 
hívjon 
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