0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КОМПАНІЙ
LIGA360: ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС

(типова пропозиція для компаній з персоналом більше ніж 250 чол.)
4 користувачі (ролі)
18 ліцензій на окремі продукти
ФУНКЦІЇ:
• Єдиний робочий простір компанії з онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем
• Швидкий доступ до продуктів ЛІГА:ЗАКОН

• База корисних посилань
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин із обраних медіа

• Відстеження змін в правовому полі, аналізу ситуації та
оцінки правових ризиків та можливостей (ІПС, ПРАВО
УКРАЇНИ)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами
(CONTR AGENT)
• Аналіз судових рішень (VERDICTUM)
• Забезпечення правової підтримки та ведення
бухгалтерського обліку відповідно до
законодавства (ІПС)

• Безпомилкова звітность (REPORT, REPORTAX)
• Експертна підтримка (ЮРИСТ&ЗАКОН,
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, ВІСНИК МСФЗ, ОСОБИСТИЙ
ЕКСПЕРТ)
• Відстеження реакції аудиторії на активності, загроз
для репутації компанії, новин і тенденцій ринку
(SEMANTRUM)
• Дистанційне навчання (ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ )
• Моніторинг об’єктів нерухомості (SMS-МАЯК)

ЄДИНЕ ДЛЯ КОМПАНІЇ СЕРЕДОВИЩЕ LIGA360
це інформаційно-комунікативний простір з вільним доступом для всіх співробітників
Робоче місце
LIGA360: КЕРІВНИК

(Пакет L РОЗШИРЕНИЙ)

Робочий стіл КЕРІВНИКА:
• SEMANTRUM
ОПТИМАЛЬНИЙ
• CONTR AGENT
ОПТИМАЛЬНИЙ
• ІПС ПРАЙМ
• SMS-МАЯК ОПЦІЯ 2***

Робоче місце
LIGA360: ЮРИСТ

(Пакет L РОЗШИРЕНИЙ)

Робочий стіл ЮРИСТА:
• ІПС ПРАЙМ
• VERDICTUM
• CONTR AGENT СТАРТ
• ЮРИСТ&ЗАКОН
• ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН***

Робоче місце
LIGA360: БУХГАЛТЕР
(Пакет L РОЗШИРЕНИЙ)

Робочий стіл БУХГАЛТЕРА:
• ІПС ПРАЙМ
• ВІСНИК МСФЗ
• ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ
ПРОФЕСІЙНИЙ
• REPORT ЮРИДИЧНІ
ОСОБИ З ПДВ
• CONTR AGENT СТАРТ
• ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН***
• REPORTAX***

Робоче місце
LIGA360:
PR-МЕНЕДЖЕР

(Пакет L РОЗШИРЕНИЙ)

Робочий стіл
СПІВРОБІТНИКА:
• SEMANTRUM
ОПТИМАЛЬНИЙ
• CONTR AGENT СТАРТ
• ПРАВО УКРАЇНИ

Ціна підключення* – 1 грн.

Загальна вартість:

Абонентське обслуговування**
за Комплексне рішення

Загальна економія

Абонентське обслуговування**
за Окремі продукти

13 316 грн./міс2

44%

23 765 грн./міс2

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН, LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість цих продуктів не
включається в вартість комплексного рішення. Вони є рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або
фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КОМПАНІЙ
LIGA360: СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

(типова пропозиція для компаній з персоналом більше ніж 51-250 чол.)
4 користувачі (ролі)
15 ліцензій на окремі продукти
ФУНКЦІЇ:
• Єдиний робочий простір компанії з онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем
• Швидкий доступ до продуктів ЛІГА:ЗАКОН

• База корисних посилань
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин із обраних медіа

• Відстеження змін в правовому полі
• Аналіз ситуації та оцінки правових ризиків та
можливостей (ІПС, ПРАВО УКРАЇНИ)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами
(CONTR AGENT)
• Аналіз судових рішень (VERDICTUM)
• Дистанційне навчання (ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ)
• Моніторинг об’єктів нерухомості (SMS-МАЯК)

• Безпомилкова звітность (REPORT, REPORTAX)
• Експертна підтримка (БУХГАЛТЕР&ЗАКОН)
• Відстеження реакції аудиторії на активності, загроз
для репутації компанії, новин і тенденцій ринку
(SEMANTRUM)
• Забезпечення правової підтримки та ведення
бухгалтерського обліку відповідно до
законодавства (ІПС)

ЄДИНЕ ДЛЯ КОМПАНІЇ СЕРЕДОВИЩЕ LIGA360
це інформаційно-комунікативний простір з вільним доступом для всіх співробітників
Робоче місце
LIGA360: КЕРІВНИК

(ПАКЕТ M ОПТИМАЛЬНИЙ)

Робочий стіл КЕРІВНИКА:
• CONTR AGENT
ОПТИМАЛЬНЫЙ
• ІПС ПРАЙМ
• SMS-МАЯК ОПЦІЯ 2***

Робоче місце
LIGA360: ЮРИСТ

(ПАКЕТ M ОПТИМАЛЬНИЙ)

Робочий стіл ЮРИСТА:
• ПС ЮРИСТ ПРОФ
• VERDICTUM
• CONTR AGENT СТАРТ
• ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН***

Робоче місце
LIGA360: БУХГАЛТЕР

(ПАКЕТ M ОПТИМАЛЬНИЙ)

Робочий стіл БУХГАЛТЕРА:
• ІПС БУХГАЛТЕР ПРОФ
• БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
• REPORT ЮРОСОБИ
З ПДВ
• CONTR AGENT
ПРОСТИЙ
• ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН***
• REPORTAX***

Робоче місце
LIGA360:
PR-МЕНЕДЖЕР

(ПАКЕТ M ОПТИМАЛЬНИЙ)

Робочий стіл
СПІВРОБІТНИКА:
• SEMANTRUM ЛЕГКИЙ
• CONTR AGENT СТАРТ
• ПРАВО УКРАЇНИ

Ціна підключення* – 1 грн.

Загальна вартість:

Абонентське обслуговування**
за Комплексне рішення

Загальна економія

Абонентське обслуговування**
за Окремі продукти

5 886 грн./міс

44%

10 445 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН, LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість цих продуктів не
включається в вартість комплексного рішення. Вони є рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або
фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КОМПАНІЙ
LIGA360: МАЛИЙ БІЗНЕС

(типова пропозиція для компаній з персоналом більше ніж 10-50 чол.)
2 користувачі (ролі)
8 ліцензій на окремі продукти
ФУНКЦІЇ:
• Єдиний робочий простір компанії з онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем
• Швидкий доступ до продуктів ЛІГА:ЗАКОН

• База корисних посилань
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин із обраних медіа

• Відстеження змін в правовому полі
(ІПС, ПРАВО УКРАЇНИ)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами
(CONTR AGENT)
• Дистанційне навчання (ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ)
• Моніторинг об’єктів нерухомості (SMS-МАЯК)

• Безпомилкова звітність (REPORT, REPORTAX),
• Отримання експертної підтримки
(БУХГАЛТЕР & ЗАКОН)
• Забезпечення правової підтримки та ведення
бухгалтерського обліку відповідно до
законодавства (ІПС)

ЄДИНЕ ДЛЯ КОМПАНІЇ СЕРЕДОВИЩЕ LIGA360
це інформаційно-комунікативний простір з вільним доступом для всіх співробітників
Робоче місце
LIGA360: КЕРІВНИК

Робоче місце
LIGA360: БУХГАЛТЕР

Робочий стіл КЕРІВНИКА:
• CONTR AGENT ОПТИМАЛЬНЫЙ
• ПРАВО УКРАЇНИ
• SMS-МАЯК ОПЦІЯ 2***

Робочий стіл БУХГАЛТЕРА:
• ІПС БУХГАЛТЕР ПРОФ
• БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
• REPORT ЮРОСОБИ З ПДВ
• CONTR AGENT ПРОСТИЙ
• ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН***
• REPORTAX***

(ПАКЕТ S БАЗОВИЙ)

(ПАКЕТ M ОПТИМАЛЬНИЙ)

Ціна підключення* – 1 грн.

Загальна вартість:

Абонентське обслуговування**
за Комплексне рішення

Загальна економія

Абонентське обслуговування**
за Окремі продукти

1 328 грн./міс

45%

2 435 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН, LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість цих продуктів не
включається в вартість комплексного рішення. Вони є рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.

Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або
фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КОМПАНІЙ
LIGA360: ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС
(типова пропозиція для юридичної компанії)
4 користувачі (ролі)
15 ліцензій на окремі продукти
ФУНКЦІЇ:
• Єдиний робочий простір компанії з онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем
• Швидкий доступ до продуктів ЛІГА:ЗАКОН

• База корисних посилань
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин із обраних медіа

• Просування бізнесу (LIGA:BOOK)
• Відстеження змін в правовому полі, аналізу ситуації
та оцінки правових ризиків та можливостей
(ІПС, ПРАВО УКРАЇНИ)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами
(CONTR AGENT)
• Аналіз судових рішень (VERDICTUM)
• Дистанційне навчання (ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ)
• Моніторинг об’єктів нерухомості (SMS-МАЯК)

• Безпомилкова звітність (REPORT, REPORTAX)
• Експертна підтримка (ЮРИСТ&ЗАКОН,
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН)
• Відстеження реакції аудиторії на активності, загроз
для репутації компанії, новин і тенденцій ринку
(SEMANTRUM)
• Забезпечення правової підтримки та ведення
бухгалтерського обліку відповідно до
законодавством (ІПС)

ЄДИНЕ ДЛЯ КОМПАНІЇ СЕРЕДОВИЩЕ LIGA360
це інформаційно-комунікативний простір з вільним доступом для всіх співробітників
Робоче місце
LIGA360: ПАРТНЕР
ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ

Робоче місце
LIGA360: ЮРИСТ

Робочий стіл КЕРІВНИКА:
• ІПС ПРАЙМ
• VERDICTUM
• CONTR AGENT
ОПТИМАЛЬНИЙ
• ЮРИСТ&ЗАКОН
• LIGA:BOOK БІЗНЕС***
• SMS-МАЯК ОПЦІЯ 2***

Робочий стіл ЮРИСТА:
• ІПС ЮРИСТ ПРОФ
• VERDICTUM
• CONTR AGENT СТАРТ
• ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН***

(ПАКЕТ M ОПТИМАЛЬНИЙ)

Робоче місце
LIGA360: БУХГАЛТЕР

(ПАКЕТ M ОПТИМАЛЬНИЙ)

Робочий стіл БУХГАЛТЕРА:
• ІПС БУХГАЛТЕР ПРОФ
• БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
• REPORT ЮРОСОБИ
• З ПДВ
• CONTR AGENT
ПРОСТИЙ
• ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН***
• REPORTAX***

Робоче місце
LIGA360:
PR-МЕНЕДЖЕР

(ПАКЕТ M ОПТИМАЛЬНИЙ)

Робочий стіл
СПІВРОБІТНИКА:
• SEMANTRUM ЛЕГКИЙ
• CONTR AGENT СТАРТ
• ПРАВО УКРАЇНИ

Ціна підключення* – 1 грн.

Загальна вартість:

Абонентське обслуговування**
за Комплексне рішення

Загальна економія

Абонентське обслуговування**
за Окремі продукти

6 115 грн./міс2

48%

11 715 грн./міс2

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН, LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість цих продуктів не
включається в вартість комплексного рішення. Вони є рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або
фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КОМПАНІЙ
LIGA360: ОРГАНИ ВЛАДИ

(для центральних та місцевих органів влади)
4 користувачі (ролі)
18 ліцензій на окремі продукти
ФУНКЦІЇ:
• Єдиний робочий простір компанії з онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем
• Швидкий доступ до продуктів ЛІГА:ЗАКОН

• База корисних посилань
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин із обраних медіа

• Відстеження змін в правовому полі
• Аналіз ситуації та оцінки правових ризиків та
можливостей (ІПС, ПРАВО УКРАЇНИ)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами
(CONTR AGENT)
• Аналіз судових рішень (VERDICTUM)
• Забезпечення правової підтримки та ведення
бухгалтерського обліку відповідно до
законодавства (ІПС)

• Безпомилкова звітності (REPORT, REPORTAX)
• Експертна підтримка (ЮРИСТ&ЗАКОН,
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, ВІСНИК МСФО, ОСОБИСТИЙ
ЕКСПЕРТ)
• Відстеження реакції аудиторії, новин і тенденцій
ринку, управління репутацією (SEMANTRUM)
• Дистанційне навчання (ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ)
• Моніторинг об’єктів нерухомості (SMS-МАЯК)

ЄДИНЕ ДЛЯ КОМПАНІЇ СЕРЕДОВИЩЕ LIGA360
це інформаційно-комунікативний простір з вільним доступом для всіх співробітників
Робоче місце
LIGA360: КЕРІВНИК

(ПАКЕТ L РОЗШИРЕНИЙ)

Робочий стіл КЕРІВНИКА:
• SEMANTRUM
ОПТИМАЛЬНИЙ
• CONTR AGENT
ОПТИМАЛЬНИЙ
• ІПС ПРАЙМ
• SMS-МАЯК ОПЦІЯ 2***

Робоче місце
LIGA360: ЮРИСТ

(ПАКЕТ L РОЗШИРЕНИЙ)

Робочий стіл ЮРИСТА:
• ІПС ПРАЙМ
• VERDICTUM
• CONTR AGENT СТАРТ
• ЮРИСТ&ЗАКОН
• ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН***

Робоче місце
LIGA360: БУХГАЛТЕР
(ПАКЕТ L РОЗШИРЕНИЙ)

Робочий стіл БУХГАЛТЕРА:
• ІПС ПРАЙМ
• ВІСНИК МСФЗ
• ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ
ПРОФЕСІЙНИЙ
• REPORT ЮРОСОБИ
З ПДВ
• CONTR AGENT СТАРТ
• ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН***
• REPORTAX***

Робоче місце
LIGA360:
PR-МЕНЕДЖЕР

(ПАКЕТ M ОПТИМАЛЬНИЙ)

• Робочий стіл
СПІВРОБІТНИКА:
• SEMANTRUM ЛЕГКИЙ
• CONTR AGENT СТАРТ
• ПРАВО УКРАЇНИ

Ціна підключення* – 1 грн.

Загальна вартість:

Абонентське обслуговування**
за Комплексне рішення

Загальна економія

Сума** за Окремі продукти

10 773 грн./міс2

48%

20 765 грн./міс2

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН, LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість цих продуктів не
включається в вартість комплексного рішення. Вони є рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або
фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
LIGA360: КЕРІВНИК/CEO

(Типове робоче місце керівника підприємства або органа влади)
ФУНКЦІЇ, які надає єдине інформаційне-комунікаційне середовище LIGA360, мають вільний доступ
• Єдиний робочий простір компанії
з онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем

Пакет L РОЗШИРЕНИЙ

• Швидкий доступ до продуктів
ЛІГА:ЗАКОН
• База корисних посилань

Пакет M ОПТИМАЛЬНИЙ

• Сигналізація про зміни
в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин
із обраних медіа
Пакет S БАЗОВИЙ

(для керівника великого підприємства,
органу державної влади)

(для керівника середнього підприємства)

(для керівника малого підприємства)

• Відстеження змін в правовому полі,
аналізу ситуації та оцінки правових
ризиків та можливостей (ІПС)
• Всебічний моніторинг контрагентів
(CONTR AGENT)
• Моніторинг згадок в медіа щодо
власної репутації, торгової марки,
подій тощо (SEMANTRUM)
• Моніторинг об’єктів нерухомості
(SMS-МАЯК)

• Відстеження змін в правовому полі,
аналізу ситуації та оцінки правових
ризиків та можливостей (ІПС)
• Всебічний моніторинг контрагентів
(CONTR AGENT)
• Моніторинг об’єктів нерухомості
(SMS-МАЯК)

• Відстеження змін в правовому полі
(ПРАВО УКРАЇНИ)
• Всебічний моніторинг ризиків з
контрагентами (CONTR AGENT)
• Моніторинг об’єктів нерухомості
(SMS-МАЯК)

Робочий стіл КЕРІВНИКА:

Робочий стіл КЕРІВНИКА:

Робочий стіл КЕРІВНИКА:

•
•
•
•

• CONTR AGENT ОПТИМАЛЬНИЙ
• ІПС ПРАЙМ
• SMS-МАЯК ОПЦІЯ 2***

• CONTR AGENT ОПТИМАЛЬНИЙ
• ПРАВО УКРАЇНИ
• SMS-МАЯК ОПЦІЯ 2***

CONTR AGENT ОПТИМАЛЬНИЙ
ІПС ПРАЙМ
SEMANTRUM ОПТИМАЛЬНИЙ
SMS-МАЯК ОПЦІЯ 2***
Вартість Пакету L РОЗШИРЕНИЙ

Вартість Пакету M ОПТИМАЛЬНИЙ

Вартість Пакету S БАЗОВИЙ

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

7 088 грн./міс

3 474 грн./міс

1 000 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН, LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість цих продуктів не
включається в вартість комплексного рішення. Вони є рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.

Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або
фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
LIGA360: ЮРИСТ

(Типове робоче місце для юриста)
ФУНКЦІЇ, які надає єдине інформаційне-комунікаційне середовище LIGA360, мають вільний доступ
• Єдиний робочий простір компанії
з онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем

• Швидкий доступ до продуктів
ЛІГА:ЗАКОН
• База корисних посилань

Пакет M ОПТИМАЛЬНИЙ

Пакет L РОЗШИРЕНИЙ

(для юрисконсульта великого
підприємства, юриста в органах
державної влади)

(для юрисконсульта середнього
підприємства, юриста юридичної
компанії)

• Сигналізація про зміни
в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин
із обраних медіа
Пакет S БАЗОВИЙ

(для молодшого юрисконсульта,
помічника юриста)

• Відстеження змін в правовому полі,
аналізу ситуації та оцінки правових
ризиків та можливостей (ІПС)
• Всебічного моніторингу
контрагентів (CONTR AGENT)
• Аналіз судових рішень
(VERDICTUM)
• Експертна підтримка
(ЮРИСТ&ЗАКОН)
• Дистанційне навчання
(ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ)

• Відстеження змін в правовому
полі, доступу та аналізу основної
нормативно-правової бази (ІПС)
• Всебічний моніторинг ризиків з
контрагентами (CONTR AGENT)
• Аналіз судових рішень
(VERDICTUM)
• Дистанційне навчання
(ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ)

• Доступ до основної
нормативно-правової бази (ІПС),
• Всебічний моніторинг ризиків з
контрагентами (CONTR AGENT)
• Дистанційне навчання
(ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ)

Робочий стіл ЮРИСТА:

Робочий стіл ЮРИСТА:

Робочий стіл ЮРИСТА:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• ІПС ЮРИСТ
• CONTR AGENT ПРОСТИЙ
• ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН ***

ІПС ПРАЙМ
VERDICTUM
CONTR AGENT СТАРТ
ЮРИСТ&ЗАКОН
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН ***
Вартість Пакету L РОЗШИРЕНИЙ

ІПС ЮРИСТ ПРОФ
VERDICTUM
CONTR AGENT СТАРТ
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН ***

Вартість Пакету M ОПТИМАЛЬНИЙ

Вартість Пакету S БАЗОВИЙ

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

3 704 грн./міс

2 120 грн./міс

855 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН, LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість цих продуктів не
включається в вартість комплексного рішення. Вони є рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.

Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або
фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
LIGA360: БУХГАЛТЕР

(Типове робоче місце для бухгалтера)
ФУНКЦІЇ, які надає єдине інформаційне-комунікаційне середовище LIGA360, мають вільний доступ
• Єдиний робочий простір компанії
з онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем

Пакет L РОЗШИРЕНИЙ

• Швидкий доступ до продуктів
ЛІГА:ЗАКОН
• База корисних посилань

Пакет M ОПТИМАЛЬНИЙ

• Сигналізація про зміни
в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки
новин із обраних медіа
Пакет S БАЗОВИЙ

(для бухгалтера великого підприємства,
в органах державної влади)

(для бухгалтера малого та середнього
підприємства, бухгалтера на аутсорсингу)

• Відстеження змін в правовому полі (ІПС)
• Всебічний моніторинг ризиків з
контрагентами (CONTR AGENT)
• Забезпечення правової підтримки
та ведення бухгалтерського обліку
відповідно до законодавства (ІПС)
• Безпомилкова звітність (REPORT,
REPORTAX)
• Експертна підтримка
(БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, ВІСНИК МСФО,
ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ)
• Дистанційне навчання
(ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ)
• Моніторинг об’єктів нерухомості
(SMS-МАЯК)

• Відстеження змін в правовому
полі (ІПС)
• Всебічний моніторинг ризиків з
контрагентами (CONTR AGENT)
• Забезпечення правової підтримки
та ведення бухгалтерського
обліку відповідно до
законодавства (ІПС)
• Безпомилкова звітность
(REPORT, REPORTAX)
• Експертна підтримка
(БУХГАЛТЕР&ЗАКОН)
• Дистанційне навчання
(ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ)

• Відстеження змін в
правовому полі (ІНТЕРБУХ)
• Забезпечення правової
підтримки та ведення
бухгалтерського
обліку відповідно до
законодавства (ІНТЕРБУХ)
• Безпомилкова звітность
(REPORT, REPORTAX)
• Експертна підтримка
(ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ)
• Дистанційне навчання
(ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ)

Робочий стіл БУХГАЛТЕРА:

Робочий стіл БУХГАЛТЕРА:

Робочий стіл БУХГАЛТЕРА:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• ІНТЕРБУХ СТАНДАРТ
• ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ
БАЗОВИЙ
• REPORT ЮРОСОБИ З
ПДВ
• ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ
АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН***
• REPORTAX***

ІПС ПРАЙМ
ВІСНИК МСФО
ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ ПРОФЕСІЙНИЙ
REPORT ЮРОСОБИ З ПДВ
CONTR AGENT СТАРТ
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ АКАДЕМІЇ
ЛІГА:ЗАКОН***
• REPORTAX***
Вартість Пакету L РОЗШИРЕНИЙ

ІПС БУХГАЛТЕР ПРОФ
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
REPORT ЮРОСОБИ З ПДВ
CONTR AGENT ПРОСТОЙ
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ АКАДЕМІЇ
ЛІГА:ЗАКОН***
• REPORTAX***

Вартість Пакету M ОПТИМАЛЬНИЙ

(для молодшого бухгалтера)

Вартість Пакету S БАЗОВИЙ

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

3 820 грн./міс

1 148 грн./міс

716 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН, LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість цих продуктів не
включається в вартість комплексного рішення. Вони є рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.
Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або
фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
LIGA360: PR-МЕНЕДЖЕР

(Типове робоче місце для PR-менеджера)
ФУНКЦІЇ, які надає єдине інформаційне-комунікаційне середовище LIGA360, мають вільний доступ
• Єдиний робочий простір компанії
з онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем

Пакет L РОЗШИРЕНИЙ

• Швидкий доступ до продуктів
ЛІГА:ЗАКОН
• База корисних посилань

Пакет M ОПТИМАЛЬНИЙ

• Сигналізація про зміни
в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин
із обраних медіа
Пакет S БАЗОВИЙ

(для PR-менеджера великого
підприємства, PR-агентства)

(для PR-менеджера середнього
підприємства, в органах державної влади,
політтехнолога)

(для керівника мікробізнесом,
публічної особи)

• Відстеження реакції аудиторії,
новин і тенденцій ринку,
управління репутацією
(SEMANTRUM)
• Пошук зв’язків між компаніями,
засновникам, публічними особами
(CONTR AGENT)
• Відстеження змін в правовому полі
(ПРАВО УКРАЇНИ).

• Відстеження реакції аудиторії,
новин і тенденцій ринку,
управління репутацією
(SEMANTRUM)
• Пошук зв’язків між компаніями,
засновникам, публічними особами
(CONTR AGENT)
• Відстеження змін в правовому полі
(ПРАВО УКРАЇНИ).

• Відстеження реакції аудиторії,
новин і тенденцій ринку,
управління репутацією
(SEMANTRUM)
• Відстеження змін в правовому полі
(ПРАВО УКРАЇНИ).

Робочий стіл PR-МЕНЕДЖЕРА:

Робочий стіл PR-МЕНЕДЖЕРА:

Робочий стіл PR-МЕНЕДЖЕРА:

• SEMANTRUM ОПТИМАЛЬНИЙ
• CONTR AGENT СТАРТ
• ПРАВО УКРАЇНИ

• SEMANTRUM ЛЕГКИЙ
• CONTR AGENT СТАРТ
• ПРАВО УКРАЇНИ

• SEMANTRUM ЛЕГКИЙ
• ПРАВО УКРАЇНИ

Вартість Пакету L РОЗШИРЕНИЙ

Вартість Пакету M ОПТИМАЛЬНИЙ

Вартість Пакету S БАЗОВИЙ

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

4 950 грн./міс

2 250 грн./міс

2 000 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН, LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість цих продуктів не
включається в вартість комплексного рішення. Вони є рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.

Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або
фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
LIGA360:
СПЕЦІАЛІСТ З БЕЗПЕКИ

LIGA360:
HR-МЕНЕДЖЕР

(Типове робоче місце для спеціаліста з безпеки)

(Типове робоче місце для HR-менеджера)

ФУНКЦІЇ, які надає
єдине інформаційне-комунікаційне
середовище LIGA360, мають вільний доступ

ФУНКЦІЇ, які надає
єдине інформаційне-комунікаційне
середовище LIGA360, мають вільний доступ

• Єдиний робочий простір компанії з
онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем
• Швидкий доступ до продуктів ЛІГА:ЗАКОН
• База корисних посилань
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин із обраних медіа

• Єдиний робочий простір компанії з
онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем
• Швидкий доступ до продуктів ЛІГА:ЗАКОН
• База корисних посилань
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин із обраних медіа

• Відстеження змін в правовому полі
• Аналіз ситуації та оцінки правових ризиків та
можливостей (ІПС)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами
• Пошук зв’язків між компаніями, засновникам,
публічними особами (CONTR AGENT)
• Відстеження реакції аудиторії, новин і тенденцій
ринку, управління репутацією (SEMANTRUM)
• Моніторинг об’єктів нерухомості (SMS-МАЯК)

• Відстеження змін в правовому полі
• Ааналіз ситуації та оцінки правових ризиків та
можливостей (ІПС)
• Відстеження реакції аудиторії, новин і тенденцій
ринку, управління репутацією (SEMANTRUM)

Робочий стіл СПЕЦІАЛІСТА З БЕЗПЕКИ:

Робочий стіл HR-МЕНЕДЖЕРА:

•
•
•
•

• ІПС ПРАЙМ
• SEMANTRUM ЛЕГКИЙ

ІПС ПРАЙМ
CONTR AGENT ОПТИМАЛЬНИЙ
SEMANTRUM ЛЕГКИЙ
SMS-МАЯК ОПЦІЯ 2***
Вартість LIGA360: СПЕЦІАЛІСТ З БЕЗПЕКИ

Вартість LIGA360: HR-МЕНЕДЖЕР:

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

4 688 грн./міс

4 374 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного
продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці.
Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше
за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на
20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН,
LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість
цих продуктів не включається в вартість комплексного рішення. Вони є
рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного
продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці.
Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше
за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на
20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН,
LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість
цих продуктів не включається в вартість комплексного рішення. Вони є
рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.

Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або
фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
LIGA360:
ПАРТНЕР ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНЇ

LIGA360:
АДВОКАТ

(Типове робоче місце для партнера юридичної компанії)

(Типове робоче місце для адвоката, помічника адвоката)

ФУНКЦІЇ, які надає
єдине інформаційне-комунікаційне
середовище LIGA360, мають вільний доступ

ФУНКЦІЇ, які надає
єдине інформаційне-комунікаційне
середовище LIGA360, мають вільний доступ

• Єдиний робочий простір компанії з
онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем
• Швидкий доступ до продуктів ЛІГА:ЗАКОН
• База корисних посилань
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин із обраних медіа

• Єдиний робочий простір компанії з
онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем
• Швидкий доступ до продуктів ЛІГА:ЗАКОН
• База корисних посилань
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин із обраних медіа

• Просування бізнесу (LIGA:BOOK)
• Відстеження змін в правовому полі
• Аналіз ситуації та оцінки правових ризиків та
можливостей (ІПС)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами
(CONTR AGENT)
• Аналіз судових рішень (VERDICTUM)
• Забезпечення правової підтримки (ІПС)
• Отримання експертної підтримки (ЮРИСТ&ЗАКОН)
• Моніторингу об’єктів нерухомості (SMS-МАЯК)

• Відстеження змін в правовому полі
• Аналізу ситуації та оцінки правових ризиків та
можливостей (ІПС)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами,
пошук зв’язків між компаніями, засновникам,
публічними особами (CONTR AGENT)
• Аналіз судових рішень (VERDICTUM

Робочий стіл ПАРТНЕРА ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ:

Робочий стіл АДВОКАТА:

•
•
•
•
•
•

• ИПС ЮРИСТ ПРОФ
• VERDICTUM
• CONTR AGENT МИКРО

ИПС ПРАЙМ
VERDICTUM
CONTR AGENT ОПТИМАЛЬНЫЙ
ЮРИСТ&ЗАКОН
LIGA:BOOK БІЗНЕС***
SMS-МАЯК ОПЦІЯ 2***
Вартість LIGA360: ПАРТНЕР ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ

Вартість LIGA360: АДВОКАТ:

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

4 104 грн./міс

1 800 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного
продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці.
Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше
за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на
20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН,
LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість
цих продуктів не включається в вартість комплексного рішення. Вони є
рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного
продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці.
Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше
за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на
20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН,
LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість
цих продуктів не включається в вартість комплексного рішення. Вони є
рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.

Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або
фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

РОЛЬОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
LIGA360: АУДИТОР

LIGA360: СУДДЯ

(Типове робоче місце для аудитора)

(Типове робоче місце для судді)

ФУНКЦІЇ, які надає
єдине інформаційне-комунікаційне
середовище LIGA360, мають вільний доступ

ФУНКЦІЇ, які надає
єдине інформаційне-комунікаційне
середовище LIGA360, мають вільний доступ

• Єдиний робочий простір компанії з
онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем
• Швидкий доступ до продуктів ЛІГА:ЗАКОН
• База корисних посилань
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин із обраних медіа

• Єдиний робочий простір компанії з
онлайн-доступом
• Бізнес-чат для професійних тем
• Швидкий доступ до продуктів ЛІГА:ЗАКОН
• База корисних посилань
• Сигналізація про зміни в Telegram-бот
• Персоналізація стрічки новин із обраних медіа

• Відстеження змін в правовому полі, аналізу ситуації
та оцінки правових ризиків та можливостей (ІПС,
ІНТЕРБУХ)
• Всебічний моніторинг ризиків з контрагентами,
пошук зв’язків між компаніями, засновникам,
публічними особами (CONTR AGENT)
• Отримання експертної підтримки
(ВІСНИК МСФО)
• Безпомилковаї звітність (REPORT)

• Відстеження змін в правовому полі, аналізу ситуації
та оцінки правових ризиків та можливостей (ІПС)
• Аналіз судових рішень (VERDICTUM)
• Експертна підтримка (ЮРИСТ&ЗАКОН)
• Відстеження реакції аудиторії, новин і тенденцій
ринку, управління репутацією (SEMANTRUM)
• Моніторинг об’єктів нерухомості (SMS-МАЯК)

Робочий стіл АУДИТОРА:

Робочий стіл СУДДІ:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

ІПС ПРАЙМ
ВІСНИК МСФО
REPORT ЮРОСОБИ З ПДВ
ІНТЕРБУХ СТАНДАРТ

Вартість LIGA360: АУДИТОР

ІПС ПРАЙМ
VERDICTUM
ЮРИСТ&ЗАКОН
SEMANTRUM ЛЕГКИЙ
SMS-МАЯК ОПЦІЯ 2***
Вартість LIGA360: СУДДЯ

Ціна підключення* – 1 грн.

Ціна підключення* – 1 грн.

Абонентське обслуговування**

Абонентське обслуговування**

2 972 грн./міс

4 904 грн./міс

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного
продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці.
Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше
за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на
20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН,
LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість
цих продуктів не включається в вартість комплексного рішення. Вони є
рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного
продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці.
Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше
за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на
20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право
використання програмного продукту.
***SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН,
LIGA:BOOK БІЗНЕС оформляються окремими договорами. Вартість
цих продуктів не включається в вартість комплексного рішення. Вони є
рекомендованими для відповідних ролей
****Знижка не врахована у вартості комплексного рішення.

Ви маєте можливість сформувати своє персональне комплексне рішення для компанії, збільшити кількість користувачів, створити робочі місця, наприклад, для кадровика або
фахівця з безпеки, обираючи окремі продукти з товарного портфелю ЛІГА:ЗАКОН.
Детальну інформацію про продукти, які входять до складу комплексного рішення дивіться в цьому прайс-листі у відповідному розділі.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

ПРОДУКТИ ЛІГА:ЗАКОН

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

Ціна за 1 робоче місце
Ціна
підключення*
(грн)

Абонентське
обслуговування**
(грн/міс.)

ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA360

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА

ПРАВО УКРАЇНИ

Рішення з повним обсягом головних нормативних документів
України та законодавчими новаціями.

Вільний доступ

Рішення для підприємства: керівнику, бухгалтеру (Ситуації для
бухгалтера; Консультації; Судова практика для бухгалтера та ін.),
кадровику (Ситуації для кадровика; Інструкції та шаблони для
кадровика) та юристу (Судова практика, Коментовані кодекси,
Європейське законодавство та ін.)

100

2 860

Рішення для юридичної компанії та юриста: правова інформація
юристу (Законодавство України, Судова практика, Коментовані
кодекси, Європейське законодавство, Мистецтво оборони,
Судові прецеденти та ін.), бухгалтеру та керівнику

100

1 300

Спеціалізоване рішення для юриста, адвоката: Термінологічний
словник, Законопроекти, Ситуації для юриста, Законодавство
України, Довідники та ін.

100

800

Спеціалізоване рішення для приватних юристів та виконавців,
нотаріусів: загальне законодавство України у повному обсязі,
судова практика та правові позиції, календар юриста, юридичні
довідники, термінологічний словник та калькулятори.

100

360

Спеціалізоване рішення для невеликого підприємства: правова
інформація для бухгалтера (Форми та бланки, Ситуації для
бухгалтера, Консультації, Калькулятор індексації зарплати,
Калькулятор відпусток та ін.) та керівника (Правова картина дня,
Ситуації для бізнесу та ін.)

100

800

Система для підприємства: Повне законодавство. Коментовані
кодекси. Судова практика та прецеденти. Ситуації для бізнесу.
Служба персоналу. Банкрутство. Консультації. Безпека бізнесу.

1 940

2 860

Спеціалізована система для юриста: Повне законодавство.
Коментовані кодекси. Судова практика та прецеденти.
Ситуації для бізнесу. Банкрутство. Юридичні консультації.

1 510

1 300

970

800

WEB-РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА

ПРАЙМ + сервіс REPORT

WEB-РІШЕННЯ ДЛЯ ЮРИСТА
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА

ЮРИСТ ПРОФ

(для юристів та юридичних компаній)
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА

ЮРИСТ

(для юристів та юридичних компаній)
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА

ЮРИСТ ЛАЙТ

(для приватних юристів та виконавців,
нотаріусів)

WEB-РІШЕННЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА

БУХГАЛТЕР ПРОФ
+ сервіс REPORT

ДЕСКТОПНІ (ОФФЛАЙН)

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА

ЛЗ ЮРИСТ

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА

ЛЗ БУХГАЛТЕР

Спеціалізована система для бухгалтера: Законодавство з
бухобліку та оподаткування. Коментований Податковий кодекс.
Судова практика для бухгалтера. Форми, бланки. Бухгалтерські
консультації. Ситуації для бухгалтера.

Звертаємо увагу! Клієнтам доступна для вибору десктоп-версія або мережева версія ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМ ЛІГА:ЗАКОН для 4, 9 або 15 робочих місць.

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

ПРОДУКТИ ЛІГА:ЗАКОН

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

Ціна за 1 робоче місце
Ціна
підключення*
(грн)

Абонентське
обслуговування**
(грн/міс.)

1

420

1

330

1

460

СТАНДАРТ
для практичних

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Щоденна електронна газета та новини
База нормативних документів ЛІГА:ЗАКОН
Довідники, бланки та форми ЛІГА:ЗАКОН
Тематичні спецвипуски
«Календар бухгалтера»
Мої документи
Особистий асистент
Архів аналітичних матеріалів (статті,
Відповіді на питання, коментарі з 2012 року)
Вебінари

1

240

ПРЕМІУМ
для вимогливих

УСІ ОПЦІЇ ТАРИФУ СТАНДАРТ ТА ДОДАТКОВО:
• Сервіс консультацій «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ»
(1 консультація на місяць)
• Сервіс електронної звітності Liga:REPORT
• (1 ліцензія для юридичної особи або ФОП)
• 1 додатковий доступ до тарифу СТАНДАРТ

1

480

УСІ ОПЦІЇ ТАРИФУ СТАНДАРТ ТА ДОДАТКОВО:
• Сервіс консультацій «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ»
(2 консультації на місяць)
• Сервіс електронної звітності Liga:REPORT
• (1 ліцензія для юридичної особи або ФОП)
• Сервіс перевірки та моніторингу бізнес-партнерів CONTR
AGENT (200 карток контрагентів, до 20 на моніторинг)
• 2 додаткові доступи до тарифу СТАНДАРТ

1

800

1

499

ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA360

ПРОФЕСІЙНІ ЕЛЕКТРОННІ МЕДІА
ЮРИСТ&ЗАКОН

Аналітичне видання для юриста
Періодичність виходу 1 раз на тиждень
Доступно українською та російською мовами

Аналітичне видання щодо практики правозастосування з нагальних для юристів питань. Вміщує унікальні типи
аналітичних матеріалів щодо огляду тематик професійних юридичних форумів, алгоритми дії у практичних
ситуаціях, зразки документів із рекомендаціями щодо складання та застосування

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Аналітичне видання для бухгалтера
Періодичність виходу 1 раз на 2 тижні
Доступно українською та російською мовами

Аналітичне видання для бухгалтерів та фінансистів із глибинним систематизованим аналізом найважливіших
бухгалтерських тематик з оглядом на практику, досвід судового вирішення питань, рекомендації фіскальних та
контролюючих органів

ВІСНИК МСФЗ

Аналітичне видання про міжнародні сиандарти фінансової звітності
Періодичність виходу 1 раз на місяць
Доступно українською та російською мовами

Аналітичне видання про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в практиці
українських підприємств. Містить бібліотеку офіційних перекладів МСФЗ та аналітичні матеріали експертів.
Також висвітлюються питання міжнародного оподаткування

ІНТЕРБУХ

Тарифи:

ПРЕМІУМ+
для гурманів

Медіа для бухгалтерів
Доступно українською та російською мовами

ІНТЕРБУХ + 7EMINAR.COM

Комплект зі щоденного медіа ІНТЕРБУХ
(тариф «Преміум») та відеоплатформи 7eminar.com новини, аналітика, консультації та відео для бухгалтерів

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

ПРОДУКТИ ЛІГА:ЗАКОН

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

Ціна за 1 робоче місце
Ціна
підключення*
(грн)

Абонентське
обслуговування**
(грн/міс.)

Надає можливість швидко підбирати максимально
тотожні рішення по одному предмету і обставинам
справи при роботі з найповнішою базою судових
рішень

100

850

Містить судові рішення в господарських та цивільних
справах. Ця конфігурація системи розрахована
на адвокатів та юристів, які спеціалізуються на
господарських та цивільних спорах, здійснюють
діяльність повязану з правовим супроводженням
бізнесу та суб’єктів господарювання

100

480

VERDICTUM
Адміністративний

Містить судові рішення в адміністративних справах.
Ця конфігурація системи
розрахована на адвокатів та юристів, які
спеціалізуються на питаннях щодо оскарження
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних
повноважень

100

440

VERDICTUM
Кримінальний

Містить судові рішення в кримінальних справах. Ця
конфігурація системи
розрахована на адвокатів які спеціалізуються на
діяльності пов’язаній із вирішенням питань, щодо
осіб затриманих працівниками правоохоронними
органами; підозрюваних у скоєнні злочинів; тих, хто
вже перебуває під слідством тощо

100

420

ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA360

СИСТЕМА АНАЛІЗУ СУДОВИХ РІШЕНЬ
VERDICTUM

Тарифи:

VERDICTUM

VERDICTUM
Господарський

Пошуково-аналітична система та інструменти обробки,
аналізу та класифікації текстів судових рішень.

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

ПРОДУКТИ ЛІГА:ЗАКОН

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

Ціна за 1 робоче місце
Ціна
підключення*
(грн)

Абонентське
обслуговування**
(грн/міс.)

1

500

1

1 000

1

1 500

1

2 500

ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA360

СЕРВІСИ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ
CONTR AGENT
Тарифи:

СТАРТ

ОПТИМАЛЬНИЙ

ПРЕМІУМ

Система надає можливість перевірки та контролю клієнтів на
предмет надійності, постачальників, підрядників та інших осіб,
з якими веде справи організація або збирається співпрацювати
До 250 карток контрагентів до перегляду на місяць
До 50 контрагентів на моніторинг одночасно
До 750 карток контрагентів до перегляду на місяць
До 150 контрагентів на моніторинг одночасно
До 1500 карток контрагентів до перегляду на місяць
До 300 контрагентів на моніторинг одночасно
До 2500 карток контрагентів до перегляду на місяць

КОРПОРАТИВНИЙ

До 1000 контрагентів на моніторинг одночасно
2 додаткових доступи

Є можливість підключення до CONTR AGENT API, що дозволяє отримувати інформацію про юридичних, фізичних
осіб та ФОП в автоматичному режимі та інтегрувати дані контрагентів безпосередньо до інформаційних систем
вашої компанії (CRM, 1С, SAP, АБС та інше). За додатковою інформацією звертайтесь у відділ продажу.

SMS-МАЯК
Тарифи:

Cервіс моніторингу реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого
майна, що надає можливість відстежувати будь-які зміни, що
відбуваються з вашою нерухомістю в Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно

ОПЦІЯ 1

Інформування фізичних і юридичних осіб про зміну статусу об’єктів
у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

за 1 об’єкт

30

ОПЦІЯ 2

Інформування власника про подані реєстратору заявки на
проведення будь-яких реєстраційних дій щодо його об’єктів
нерухомого майна

за 1 об’єкт

300

Інформування власника і користувачів земельних ділянок на етапі
проведення реєстраційних дій

за 1 об’єкт

24

Інформування іпотекодержателя про будь-які реєстраційні дії щодо
обєктів нерухомого майна, переданих йому в іпотеку, ще на стадії
подачі заяви і до прийняття відповідного рішення реєстратором

за 1 об’єкт

24

МАЯК ЗЕМЛЯ

МАЯК ІПОТЕКА

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

ПРОДУКТИ ЛІГА:ЗАКОН

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

Ціна за 1 робоче місце
Ціна
підключення*
(грн)

Абонентське
обслуговування**
(грн/міс.)

• Базові фільтри: класифікація ЗМІ,
персони, бренди, географія
• Експорт публікацій в Excel, Word
• Збережені запити користувача
• Самостійне формування пошукових
запитів/тем
• Допомога аналітика Semantrum у
формуванні тематичних запитів
• Підтримка у робочі години

100

2 000

ОПТИМАЛЬНИЙ

• До 6 тем моніторингу
• Глибина стартової
• Додаткове 1 робоче місце
ретроспективи - 1 місяць
• Функція автоматичного тегування
• Глибина накопичувалaьної
(10 публікацій)
ретроспективи - 12 місяців
Включає усі опції тарифу «ЛЕГКИЙ» та додатково:
• Тональність публікацій
• Самостійне формування пошукових
• Охоплення аудиторії
запитів/тем
• Алерти про нові публікації в Telegram
• Допомога аналітика Semantrum у
• Групування публікацій у сюжети
формуванні тематичних запитів
• Функція ручного тегування публікацій
• Базові фільтри: класифікація ЗМІ,
• Розсилки по збережених запитах
персони, бренди, географія
користувача

100

5 000

БАЗОВИЙ

• До 12 тем моніторингу
• Глибина стартової
• Додаткові 4 робочих місця
ретроспективи - 3 місяці
• Функція автоматичного тегування
• Глибина накопичувальної
• (25 публікацій)
ретроспективи - 24 місяці
Включає усі опції тарифу «ОПТИМАЛЬНИЙ» та додатково:
• Експорт звітів в Excel, Word
• Визначення ролі об’єкту моніторингу
• Масові операції з публікаціями:
у публікації/ фокусність
тональність, теги
• Тренди

100

8 000

• До 12 тем моніторингу
• Глибина стартової
• Додаткові 4 робочих місця
ретроспективи - 3 місяці
• Функція автоматичного тегування
• Глибина накопичувальної
• (25 публікацій)
ретроспективи - 24 місяці
Включає усі опції тарифу «БАЗОВИЙ» та додатково:
• Експорт публікацій з перекладом укр., рос, англ. мови: Excel, Word

100

12 000

• До 25 тем моніторингу
• Глибина стартової ретроспективи
• Додаткові 14 робочих місць
- 9 місяців
• Функція автоматичного тегування
• Глибина накопичувальної
(100 публікацій)
ретроспективи - 36 місяців
Включає усі опції тарифу «БІЗНЕС» та додатково:
• Індивідуальна інфографіка
• Закріплений персональний менеджер

100

16 000

100

35 000

ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA360

СЕРВІСИ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ
SEMANTRUM

ЛЕГКИЙ

БІЗНЕС

ПРОФЕСІЙНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ

Персональний онлайн-сервіс моніторингу всіх типів ЗМІ та соцмедіа з додатковими
можливостями (медіа-аналіз, тональність, репутація, PR-метрики, маркетингові дослідження,
звіти з візуалізацією даних). У будь-якому пакеті доступні всі джерела інформації: більше 14 000
інтернет-ЗМІ, сайтів з відгуками, сайтів з вакансіями, більше 400 друкованих ЗМІ, телеканалів,
радіостанцій; основні соціальні мережі

• До 2 тем моніторингу
• Глибина стартової ретроспективи
- 1 місяць
• Глибина накопичувальної
ретроспективи - 6 місяців
• Розсилки нових публікацій на e-mail
• Розсилки щоденних та щотижневих
звітів на e-mail
• Графіки

• До 60 тем моніторингу
• Необмежена кількість робочих місць
• Функція автоматичного тегування
(200публікацій)

• Глибина стартової ретроспективи
- 12 місяців
• Глибина накопичувальної
ретроспективи - 60 місяців

Включає усі опції тарифу «ПРОФЕСІЙНИЙ» та додатково:
• Розподіл тематичних рубрик на три
• Закріплений персональний менеджер
робочі кабінети з різними правами
• Зведена інфографіка для керівника
доступу користувачів

Передплата на 1-12 місяців
*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

ПРОДУКТИ ЛІГА:ЗАКОН

Ціна за 1 код ЄДРПОУ/ІПН

Ціна
підключення*
(грн)

Абонентське
обслуговування**
(грн/міс.)

Повна вартість
сервісу 1
(грн/рік)

1

28

337

252

100

1 452

252

155

2 112

ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA360

СЕРВІСИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ
REPORT
Вся звітність для фізосіб-підприємців,
підтримка в чаті

ФОП

ЮРОСОБИНЕПЛАТНИКИ ПДВ

ЮРОСОБИПЛАТНИКИ ПДВ

• Формування і подання звітності до ДФС, ПФУ,
ФСС, Статистики
• Взаєморозрахунки з державою
(штрафи, нарахування, пені, тощо)
• Підказки і алгоритми заповнення форм
• Підтримка користувачів – чат, телефонна лінія
• Шаблони первинних документів
(видаткова, акт, довіреність, рахунок)
• Формування і подання звітності до ДФС, ПФУ,
ФСС, Статистики
• Облік ПДВ: реєстрація ПН/РК, АН, звірка з
ЄРПН, обмін, зведена ПН
• Фінансова звітність
• Взаєморозрахунки з державою
(штрафи, нарахування, пені, тощо)
• Підтримка користувачів – чат, телефонна лінія
• Аналітична звітність: перевірка ризиків
блокування ПН по УКТЗЕД/ДКПП, аналіз
ліквідності підприємства, митні декларації
1

Повна вартість сервісу включає ціну підключення

Мінімальний період передоплати за абонентське
обслуговування - 12 місяців

Ціна
підключення*
(грн)

Абонентське
обслуговування**
(грн/міс.)

Повна вартість
сервісу 1
(грн/рік)

Термін дії: 6 місяців

1

50

301

Термін дії: 12 місяців

1

50

601

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПДВ
Формування і реєстрація ПН/РК, аналіз ризиків блокування,
консолідація декларації з ПДВ, алгоритми заповнення та
автообчислення. Продукт буде корисний тим, хто надає
перевагу поданню звітності через Кабінет платника податків,
але бажає спростити роботу з СЕА ПДВ.

REPORTAX
Бот-бухгалтер для ФОП у твоєму смартфоні. Сплатить
податки та подасть звітність, поки ти розвиваєш свій бізнес.

75 грн/міс.

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

ПРОДУКТИ ЛІГА:ЗАКОН

Ціна за 1 робоче місце
Абонентське обслуговування**
(грн/рік)

ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA360

СЕРВІСИ ТА РІШЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ
LIGA:BOOK
Тарифи:

Сучасний інструмент просування юридичних послуг та
залучення клієнтів. Підтримка та систематизація юридичного
ринку України.

БАЗОВИЙ
для юристів-початківців

•
•
•
•
•

Інформація про компанію (в т.ч. контакти)
Інформація про послуги та ціни
Інформація про вакансії
SEO-оптимізація (додаткові пошукові слова)
Коментування на «ЮРЛІГА»

СТАНДАРТ
для самозайнятих юристів

•
•
•
•

Усі опції тарифу «Базовий» та додатково:
Публікація новин у каталозі
Інформація про співробітників
Розміщення фотографій

2 500

БІЗНЕС
для невеликих юрфірм

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Усі опції тарифу «Стандарт» та додатково:
Публікація новин на головній «ЮРЛІГА»
Інформація про філіали
Інформація про клієнтів (в т.ч. логотипи, відгуки)
Розміщення відео
Брендування обкладинки профілю
Логотип в ротації на головній «ЮРЛІГА»
Публікації в інших продуктах «ЛІГА ЗАКОН»
Участь в рейтингах «ЮРЛІГА»

5 200

ПРЕМІУМ
для лідерів ринку

•
•
•
•

Усі опції тарифу «Бізнес» та додатково:
Промоблоки у редакційних матеріалах «ЮРЛІГА»
Блог компанії на «ЮРЛІГА»
Участь як експертів при складанні рейтингів

Вільний доступ

12 000

Абонентське обслуговування**
(грн/міс.)

ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ
Пакети:

Сервіс по наданню індивідуальних консультацій з питань
бухгалтерського напрямку від провідних експертів компанії
ЛІГА:ЗАКОН

Базовий

1 консультація на місяць

500

Професійний

3 консультації на місяць

800
За умови передплати мінімум на 3 місяці

Разова консультація від експертів-практиків ЛІГА:ЗАКОН

800

Вартість зазначена за умови сплати карткою на сайті

АКАДЕМІЯ ЛІГА:ЗАКОН
Онлайн-практикуми та семінари з правової та бізнес тематики для керівників, бухгалтерів, юристів, фінансистів,
HR-менеджерів, маркетологів. Щорічно проводиться більше 150 заходів, в яких бере участь понад 5000
представників бізнесу. Графік практикумів та вартість участі на сайті practic.ligazakon.ua

від 300

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі
потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%. «Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.

0 800 21 01 02
(044) 538 01 02
ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ

діє до 30 квітня 2020 року

ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ
ТА УМОВИ ОПЛАТ
1. Ціни вказано в гривнях без ПДВ. Операції з цього прайсу не оподатковуються ПДВ відповідно до Податкового
кодексу України.
2. Ціни вказано без урахування акцій та спеціальних цінових пропозицій, умови яких зазначаються окремо.
3. «Ціна підключення» — первинна ліцензія на право використання програмного продукту. «Абонентське
обслуговування» — продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту
4. Передоплата за абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське
обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується
на 20%. При оплаті абонентського обслуговування на період від 12 місяців діє знижка 10%, яка застосовується
до суми рахунку, в якій вже враховані всі знижки (знижка не розповсюджується на комплексні рішення, рольові
робочі місця, окремі продукти які приймають участь в акціях, на які діють спеціальні цінові пропозиції).
5. Вартість рольового робочого місця розраховується як сума вартості продуктів, які входять до складу, із
додатковою економією, яка відображена у кінцевій ціні рольового робочого місця.
6. Рольове робоче місце Керівника/CEO (Партнера Юридичної Компанії) у складі кожного з комплексних рішень,
попередньо сформованих і наведених в цьому прайс-листі, включається до комплексного рішення з економією
до 80% від суми цін окремих продуктів, які складають це рольове робоче місце.
7. Вартість комплексного рішення розраховується як сума вартості рольових робочих місць та окремих продуктів
із застосуванням системи знижок.
Кількість ліцензій рольових
робочих місць та окремих
продуктів

Знижка на вартість підключення,
%

Знижка на вартість
абонентського обслуговування, %

2-4

10%

10%

5 та більше

20%

20%

7.1 У розрахунку кількості ліцензій одне рольове робоче місце прирівнюється до 1 ліцензії окремого продукту.
7.2 Знижки не розповсюджуються: на рольове робоче місце або окремий продукт, які мають найбільшу вартість
абонентського обслуговування, а також на продукти SEMANTRUM (за виключенням, коли продукт у складі
рольового робочого місця), а також на SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ, LIGA:BOOK
7.3 В системі знижок не враховуються комплексні рішення, рольові робочі місця, окремі продукти які приймають
участь в акціях, на які діють спеціальні цінові пропозиції.
8. Продукти SMS-МАЯК, REPORTAX, ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМИ, LIGA:BOOK оформляються окремими договорами.
Вартість цих продуктів не включається в вартість рольових робочих місць та комплексного рішення. На ці
продукти не розповсюджуються умови знижок. Вони є рекомендованими для відповідних ролей.
9. Абонентам ЛІГА:ЗАКОН можуть надаватися додаткові знижки на рішення та сервіси. За додатковою
інформацією звертайтесь до Відділу продажів за тел. 0 800 21 01 02, (044) 538 01 02.

