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Modułowa oferta systemu 
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Dzień dobry!  

 

Dziękuje za zainteresowanie systemem iwarePRINT 2.0 W niniejszym dokumencie przedstawie 

szczegółową ofertę cenową na modułową wersję naszego systemu. Mam nadzieję, że przedstawiona oferta 

będzie odpowiedzią na Twoje potrzeby. 

 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zapraszam do kontaktu. 

Z poważaniem 

 

 

 

Sales Director  

IWARE Sp. z o.o.  

Internet Software House  

lukasz.glosny@iware.pl  

kom. +48 533 025 708 
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1. Koszt systemu iwarePRINT – wersja modułowa  
 

iwarePRINT 2.0 jest sprzedawany w wersji SAAS (modułowej). W formie miesięcznego 

abonamentu. Na każdy z modułów przewidziane jest 30 bezpłatnych dni testowych.  

Decydujesz między dwoma wersjami abonamentowymi:  

 

1) Wersja modułowa systemu 

- składa się z bazowego (konieczny przy wyborze)  

• moduł E-COMMERCE     https://iwareprint.pl/e-commerce/  

         500,00 zł  netto/m-c    

 

oraz dodatkowych modułów (wedle preferencji):  

 

•  moduł PODZLECANIE         https://iwareprint.pl/podzlecanie  

          http://podzlecdruk.pl/  

         250,00 zł netto/m-c       

•  moduł PRODUKCJA    https://iwareprint.pl/produkcja 

         250,00 zł netto/m-c   

• modułu PREFLIGHT      https://iwareprint.pl/preflight 

          250,00 zł netto/m-c     

• modułu RESELLER - MULTI DRUKARNIA  https://iwareprint.pl/reseller  

         250,00 zł netto/m-c 

• moduł HANDLOWIEC    https://iwareprint.pl/handlowiec 

          250,00 zł netto/m-c  

• moduł KREATOR WYDRUKÓW   https://iwareprint.pl/kreator   

         http://kreatorwydrukow.pl/  

         500,00 zł netto/m-c  

2) Pełna wersja systemu (wszystkie moduły) w  cenie 1999,00 zł netto/m-c  

Sumując wszystkie moduły cena końcowa wynosi 2250 zł netto. Przy pełnej wersji 

systemowej naliczana jest promocja tj. 1999 zł netto/m-c.   
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Uwaga dodatkowa: Istnieje możliwość zakupu systemu na własność (opłata jednorazowa). W 

przypadku zainteresowania ofertą proszę o informacje zwrotną.   

      

2. Jak uruchomić 30 dniową bezpłatną wersję testową 

 

Uruchomienie własnej drukarni rozpoczynasz na stronie https://iwareprint.pl/  

- https://creator.iwareprint.pl/    

Wpisujesz Nazwę sklepu, Hasło (login to zawsze: admin), akceptujesz Regulamin, system 

rozpoczyna proces automatycznego uruchomienia.  

W kolejnym (drugim) kroku dokonujesz wyboru szablonu graficznego sklepu  (nr 6 i nr 7 w 

pełni RWD). Wybierasz wstępnie zatowarowane produkty (polecam je na start wszystkie), 

możesz rozpocząć prace na systemie.  

Wprowadzona w systemie „Szybka konfiguracja” (krok 3ci uruchomienia systemu) 

umożliwia dostęp do najważniejszych elementów konfiguracyjnych praktycznie bez 

znajomości systemu.  Już na tym etapie masz możliwość wgrania logotypu, skonfigurowania 

wstępnie zatowarowanych produktów, ustawienia podstawowych danych firmowych. Możesz 

min. Ustawić płatności w systemie (PayU, PayPal, Sofort, DotPay),skonfigurować SMTP 

poczty, (ważne na start), ustawić klucze gogle, zintegrować system z dostępnymi kurierami 

oraz podłączyć serwer FTP przeznaczony na pliki klientów.   

Każda z operacji ma przewidywany czas realizacji. Całościowo powinno to zająć mniej niż 

160 minut. Samo uruchomienie drukarni na stronie https://creator.iwareprint.pl/ zajmie mniej 

niż 5 minut.  

W wersji testowej dostajesz 30 darmowych dni na bezpłatne testowanie systemu. 

Otrzymujesz również 2 GB przestrzeni dyskowej. W każdym momencie masz możliwość 

uruchomienia dodatkowych modułów – uwzględniając ponownie 30 darmowych dni na 

poszczególny testowany moduł.   

Po 30 dniach zostaje naliczana pierwsza należność za wybrane moduły. Wysokość pierwszej 

płatności jest proporcjonalnie uzależniona od ilości dni do wykorzystania na płatnej wersji 

systemu w danym miesiącu (rozliczamy się w cyklach miesięcznych).Możesz wnieść opłatę 

abonamentową na obecnie testowanym systemie lub na tym etapie zrezygnować z 

kontynuowania współpracy abonamentowej. 

Uwaga dot. Modułu Kreator Wydruków: Testy jak i sama decyzja co do współpracy na 

kreatorach odbywają się na systemie demo do tego dedykowanym. Szczegółowe informacje 
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możesz zobaczyć na stronie http://kreatorwydrukow.pl/  Strona w całości dedykowana jest 

Modułowi Kreator Wydruków. Tam też znajdują się niezbędne odnośniki do systemu demo, 

instrukcji technicznych. 

 

3. Jak wystartować z wdrożeniem   
 

Po uruchomieniu drukarni na podany adres przy założeniu drukarni otrzymasz maila 

systemowego  z przypomnieniem najważniejszych informacji oraz z najbardziej aktualnym 

Przewodnikiem Po Systemie.  

Przy uruchamianiu systemu możesz korzystać z “Przewodnik po iwarePRINT 2.0”.  Jest to 

dukument PDF, który ma za zadanie zapoznać cię z podstawową obsługą systemu i jego 

możliwościami konfiguracyjnymi. "Przewodnik" jest technicznym uzupełnieniem “Oferty”.  

Link do aktualnego Przewodnika znajduje się TUTAJ  

Najczęściej jednak aktualizowanym miejscem w rozbiciu na poszczególne artykuły 

techniczne jest: 

HELP systemu iwarePRINT  ===> http://help.iwareprint.pl/ / 

http://newhelp.iwareprint.pl/ (wersja beta do 28.09.20 – od 29.09 zastąpi adres 

https://help.iwareprint.pl/)  

- FAQ - najczęściej zadawane pytania   

- BAZA WIEDZY - instrukcje techiczne  

- MATERIALY VIDEO - filmiki instruktażowe (tutoriale video)  

- AKTUALIZACJE - stałe aktualizacje w systemie  

- MATERIAŁY DO POBRANIA – Oferty, wdrożenia dodatkowo płatne (kalkulatory, 

grafika)  

- BLOG – blog zespołu iP. Wywiady, artykuły, informacje z rynku Web2Print 

Na wszelkie pytania techniczne (po uruchomieniu systemu) odpowie nasz dział HelpDesk za 

pomocą "Ticket Tracking" w systemie.  Gdybyś chciał zadać nam pytania odnośnie 

działania systemu również proszę korzystać z systemu Ticket Tracking Podczas tworzenia 

zapytania możesz otrzymać automatyczną podpowiedź dotyczącą poruszanego problemu. 

Sami też kontaktujemy się z Klientami za pomocą ticketów. Tickety mogą być indywidualne 

(skierowane do Ciebie), lub systemowe (komunikujące zmiany, nowe funkcjonalności, 

wiadomości systemowe)  

Zachęcam do śledzenia naszego bloga i zapoznanie się z dodatkowymi materiałami nt. 

iwarePRINT, samego rynku w2p i naszych spostrzeżeń - w "bardziej ludzki sposób" aniżeli 

instrukcje i filmiki instruktażowe  ===> http://blog.iwareprint.pl/   
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4. Regulamin / Płatności  
 

Nie wiążemy Klientów umowami długoterminowymi. Umowę de facto stanowi Regulamin, 

który akceptujesz z chwilą założenia u nas systemu. Warto zapoznać się z Regulaminem. 

Szczegółowo mówi o zakresie współpracy.  

Rozliczanie usług następuje za pomocą bramek płatniczych w systemie (PayU lub Paypal – 

zakładka w systemie: Ustawienia -> Abonament) – płatność następuje z góry za dany okres 

rozliczeniowy, w zależności od wybranych modułów. Po dokonaniu płatności faktura zostanie 

wystawiona automatycznie w systemie i jest dostępna do pobrania w systemie.   

Płatność następuje za dany okres rozliczeniowy z góry, ale otrzymujesz wydłużony okres 

płatności (10 dni). Miesięczne opłaty powinny zostać zatem uiszczone najpóźniej do 9tego 

dnia miesiąca. 

Jeśli nie zdecydujesz się na kontynuowanie współpracy płatnej po 30 dniach testów, po prostu 

nie opłacasz systemu. System zostanie wykasowany w sposób automatyczny po okresie 2 

miesięcy.  

 

5. WWW / Serwisy internetowe iP 
 

Serwisy WWW: 

https://iwareprint.pl/ >> Serwis WWW iwarePRINT 

http://podzlecdruk.pl/ >> Serwis WWW dot. Modułu Podzlecania 

http://kreatorwydrukow.pl/ >> Serwis WWW dot. Modułu Kreator Wydruków 

https://help.iwareprint.pl/ >> Przewodnik Techniczny On-line (instrukcje techniczne, FAQ) 

https://blog.iwareprint.pl/ >> Blog zespołu iwarePRINT 

http://webinaria.iwareprint.pl/ >> Webinaria, Szkolenia systemowe 

http://konferencja.podzlecdruk.pl/ >> strona dedykowana Konferencji Podzlecania Druku 

 

Social media: 

FB >> https://www.facebook.com/iwareprint/  

Twitter >> https://twitter.com/iwareprint  

YT >> https://www.youtube.com/channel/UCVsUQgfGDXLh47gT5U2yZ7Q  
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6. Z systemu iwarePRINT skorzystały już między innymi 

Po kliknięciu w logo przenosi do WWW – więcej znajdziesz na http://iwareprint.pl/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

mailto:lukasz.glosny@iware.pl
http://iwareprint.pl/
http://help.iwareprint.pl/
http://kreatorwydrukow.pl/
http://blog.iwareprint.pl/
http://webinaria.iwareprint.pl/
http://podzlecdruk.pl/
http://iwareprint.pl/
https://drukexpress.pl/
https://wydrukujemy.to/
https://cabraprint.com/
https://szybkiwydruk.pl/
https://www.grafores.com.pl/
https://piga.pl/
https://web-to-print.pl/
https://lobos.promo/
https://goodprinting.eu/
http://fotoidruk.pl/
https://www.druk.net.pl/
http://fourcolours.hu/
https://e-tlac.sk/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IWARE Sp. z o.o. Internet Software House 

lukasz.glosny@iware.pl  _   kom. +48 533 025 708  

iwareprint.pl  _help.iwareprint.pl  _kreatorwydrukow.pl _blog.iwareprint.pl_ webinaria.iwareprint.pl _ podzlecdruk.pl  

9 

   

7. Ważność oferty.  

 

Mam nadzieję, że przedstawiona oferta będzie odpowiedzią na Twoje potrzeby. 

  

W sprawie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się ze mną pod adresem e-mail: 

lukasz.glosny@iware.pl lub telefonicznie pod numerem +48 533 025 708  

 

 

Przedstawiona oferta handlowa zachowuje ważność do 31.12.2020 r.   

 

   

         

Z poważaniem,  

 

        

   

Sales Director  

IWARE Sp. z o.o. 

Internet Software House 

lukasz.glosny@iware.pl   

kom. +48 533 025 708  
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