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Dzień dobry!  

 

Dziękuje za zainteresowanie modułem Kreator w systemie irwarePRINT 2.0  

W niniejszym dokumencie przedstawiam szczegółową ofertę cenową na ww. Moduł.  

Do Twojej dyspozycji oddajemy Moduł Kreator (7my moduł iP) w trzech wersjach cenowych:  

 

1) Oferta abonamentowa – Moduł Kreator WYDRUKÓW   

2) Oferta wykupu w wersji opłaty jednorazowej – Moduł Kreator WYDRUKÓW   

3) Oferta wykupu w wersji opłaty jednorazowej – Moduł Kreator OPAKOWAŃ  

 

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

 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości handlowych 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 modułu Kreator Wydruków  - wer. abonamentowa  
 

Decydujesz między dwoma wersjami abonamentowymi:  

 

1) Wersja abonamentowa – opłata miesięczna   

 

• moduł Kreator Wydruków  (opłata miesięczna)    500 zł  netto 

 

2) Wersja abonamentowa - opłata roczna jednorazowa  

 

• moduł Kreator Wydruków  (opłata roczna)    4800 zł  netto    

W wersji opłaty rocznej uzyskujesz 20 % rabatu na moduł.  

 

Ażeby móc korzystać z Modułu Kreator Wydruków wymagane jest posiadanie 

minimum modułu E-commerce w systemie iwarePRINT. 

Licencja na moduł udostępniana jest na okres czerwiec 2020 – czerwiec 2021.  

Po tym okresie zostaje odnawiana, lub jeśli nie chcesz dalej korzystać z Modułu Kreator 

Wydruków - zawieszana (na każdym systemie indywidualnie). Wybierając zatem opłatę 

abonamentową, decydujesz o stałej współpracy na Module Kreator Wydruków do czerwca 

2021 r. (niezależnie od daty startu indywidualnego). Aktualizacje systemowe (stale 

rozwijamy moduł) otrzymujesz zawsze bezpłatnie. 

Wersja Kreator Wydruków jako siódmy moduł – Moduł Kreator Wydruków zostaje 

zainstalowana na Twoim indywidualnym systemie w momencie gotowości do podjęcia 

współpracy abonamentowej. Instalacja na indywidualnym systemie oznacza automatyczne 

uruchomienie płatności abonamentowych w cyklu miesięcznym lub w cyklu opłaty 

jednorazowej - rocznej.    

Testy jak i sama decyzja co do współpracy na kreatorach odbywa się na systemie demo do tego 

dedykowanym. Szczegółowe informacje możesz zobaczyć na stronie 

http://kreatorwydrukow.pl/  Strona w całości dedykowana jest Modułowi Kreator 

Wydruków. Tam też znajdziesz niezbędne odnośniki do systemu demo, instrukcji 

technicznych.   

System demo Kreatora Wydruków tj. http://creatordemo.iwareprint.pl/     
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2. Koszt modułu Kreator Wydruków  - wer. w opłacie jednorazowej  
 

Alternatywnie proponujemy zakup modułu Kreator Wydruków w opłacie jednorazowej.  

Działa to na podobnej zasadzie jak zakup systemu iwarePRINT w wersji opłaty jednorazowej. 

Płacisz raz, w dalszych latach masz opcjonalnie możliwość wykupienia aktualizacji 

systemowych.  

 

• moduł Kreator Wydruków  opłata jednorazowa    40 000 zł netto   

     

Ażeby móc korzystać z Modułu Kreator Wydruków wymagane jest posiadanie 

minimum modułu E-commerce w systemie iwarePRINT. 

Licencja na moduł zostaje przyznana bezterminowo z okresem jednego roku gwarancji 

(aktualizacji). Po roku czasu masz możliwość wykupienia aktualizacji rocznych. Nie jest to 

jednak wymóg konieczny.  

 

• aktualizacje roczne moduł Kreator Wydruków opłata jednorazowa   

        (opcjonalnie) 10 000 zł netto   

 

Wersja Kreator Wydruków jako siódmy moduł – Moduł Kreator Wydruków zostaje 

zainstalowana na Twoim indywidualnym systemie w momencie zakupu Kreatora Wydruków 

w opłacie jednorazowej. Otrzymujesz indywidualny klucz do swojej wersji kreatora, 

zainstalowanej na Twoim systemie iwarePRINT.  

 

Testy jak i sama decyzja co do współpracy na kreatorach odbywa się na systemie demo do tego 

dedykowanym. Szczegółowe informacje możesz zobaczyć na stronie 

http://kreatorwydrukow.pl/  Strona w całości dedykowana jest Modułowi Kreator 

Wydruków. Tam też znajdziesz niezbędne odnośniki do systemu demo, instrukcji 

technicznych.   

System demo Kreatora Wydruków tj. http://creatordemo.iwareprint.pl/ 
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3. Koszt modułu Kreator Opakowań  - wer. w opłacie jednorazowej  
 

Osobną licencję stanowi licencja na zakup modułu do projektowania Opakowań.  

Demo możliwości kreatora opakowań udostępnimy Ci indywidualnie podczas 

videoprezentacji.  Możliwy zakup jest tylko w wersji opłaty jednorazowej + ewentualne roczne 

aktualizacje (opcjonalnie).   

 

• moduł Kreator dla Opakowań opłata jednorazowa   40 000 zł netto   

 

Do korzystania z modułu Kreator Opakowań nie jest wymagane korzystanie z Modułu 

Kreator Wydruków.  

Ażeby móc korzystać z Modułu Kreator Opakowań wymagane jest posiadanie minimum 

modułu E-commerce w systemie iwarePRINT. 

 

Licencja na moduł zostaje przyznana bezterminowo z okresem jednego roku gwarancji 

(aktualizacji). Po roku czasu masz możliwość wykupienia aktualizacji rocznych. Nie jest to 

jednak wymóg konieczny.  

 

• aktualizacje roczne moduł Kreator Wydruków opłata jednorazowa   

        (opcjonalnie) 10 000 zł netto   

             

W cenie zakupu w wersji opłaty jednorazowej wlicznony jest również Moduł Preflight.  

 

Wersja Kreator Wydruków jako siódmy moduł – Moduł Kreator Opakowań zostaje 

zainstalowana na Twoim indywidualnym systemie w momencie zakupu Kreatora Opakowań w 

opłacie jednorazowej. Otrzymujesz indywidualny klucz do swojej wersji kreatora, 

zainstalowanej na Twoim systemie iwarePRINT.  

Szczegółowe ustalenia techniczne odbywają się za każdym razem indywidualnie.  
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 Szczegóły techniczne Modułu Kreator Opakowań :  

 

Proces projektowania produktów opakowaniowych obejmuje trzy główne etapy:  

- generowanie dieline 

- personalizację projektu pudełka 

- wizualizację 3D niestandardowego pudełka.  

 

Aby te trzy kroki działały razem, potrzebujemy pudełkowej dielektryki uzupełnionej o reguły 

składania, które kierują renderowaniem modelu 3D.  

 

W Module Kreator Opakowań przewidziane są na to dwa sposoby: (oba w użyciu)  

 

1) możliwość wpisania własnego rozmiar pudełka (wpisywany z ręki)   

- w kreatorze automatycznie tworzą się linie dla tego pudełka 

2) możliwość wyboru opakowań z predefiniowanych wcześniej i gotowych wielkości 

pudełek 

 

Decydując się na integrację z podaniem własnych rozmiarów pudełka (wpisywanych z ręki) 

decydujemy się również na przedstawienie z początkową listą modeli FEFCO/ECMA. 

Obecnie Moduł Kreator Opakowań obsługuje następujące osiem modeli pudełek:   

ECMA A20.20.03.01 ReversedTuckEnd 

ECMA A20.21.03.01 

ECMA A55.20.01.01 DisplayOuterSnapLockBase 

ECMA B21.05.00.00 GluedBufferWallTray 

ECMA F70.01.00.00 

FEFCO 0215 

FEFCO 0217 

FEFCO 0717 
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Przy użyciu powyższych modeli, pobierana jest roczna opłata w wysokości  

 

• roczna opłata od modelu pudełka       300 zł netto  

 

Jeżeli będziesz chciał, ażeby zaprojektować dla Ciebie model pudełka, który obecnie nie jest 

obsługiwany, pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości: 

 

•  Format pudełka inny niż ww. wymieniony (opłata jednorazowa)        2000 zł netto  

 

 

5. Szczegóły techniczne. Spotkanie on-line wymagane.   

 

Moduł Kreator z uwagi na mnogość produktów, różne Typy produktu (np kalendarze, 

wizytówki, kubki, długopisy), szerokie możliwości techniczne, wymaga indywidualnego 

wprowadzenia w temat. W pierwszej kolejności zapraszam na spotkanie techniczne on-line. 

To konieczne by wprowadzić Cię w temat bardziej szczegółowo. Spotkanie prowadzone jest 

przez osobę ściśle dedykowaną do Modułu Kreator. Na spotkaniu prezentujemy już 

szczegółowe możliwości Kreatora, bezpośrednio na kreatorze demo. Dlatego ważne dla 

nas jest by wiedzieć przed spotkaniem na jakich produktach chcesz pracować. 

Spotkanie można rezerować z 60dniowym wyprzedzeniem czasowym, w dogodnym dla 

Ciebie terminie.  

https://calendly.com/iware-print-sprzedaz/modul-kreator-wydrukow  

Spotkania prowadzi:  

Dariusz Michalik 

Sales Manager  

Moduł Kreator Wydruków 

mobile: +48 721 098 561 

e-mail: dariusz.michalik@iware.pl  
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6. Ważność oferty.  

 

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

  

W sprawie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: 

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

 

 

Przedstawiona oferta handlowa zachowuje ważność do 28.02.2021 r.   

 

   

         

Z poważaniem,  

 

        

   

IWARE Sp. z o.o. 

Internet Software House 

lukasz.glosny@iware.pl   

kom. +48 533 025 708  
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