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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ARCHICAD ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

O κάτωθι υπογεγραμμένος  Γεωργαράς Νικόλαος,  νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
ΤΟP SOFTWARE Συστ/τα Πληροφορικής ΕΠΕ , βεβαιώνω ότι  το προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ARCHICAD 
ΤΥΠΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / 26

1 . Συμμορφώνεται πλήρως με τις ελάχιστες προδιαγραφές του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ
και ειδικότερα με τις απαιτήσεις της κατηγορίας Α.02.03

2.  Παρέχει  τη  δυνατότητα  τεχνικής  υποστήριξης  του  προϊόντος  στα  Ελληνικά,  μέσω  τηλεφώνου  ή
ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΟP SOFTWARE Συστ/τα Πληροφορικής ΕΠΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 6541505 ( εσωτ. 2)
email ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: archicad  @  topsw  .  gr

3. To λογισμικό ARCHICAD διατίθεται είτε με εφάπαξ αγορά ( Perpetual license ) είτε με ενοικίαση για 6 ή
12 μήνες (Rental).
Σε  κάθε  περίπτωση  λειτουργεί  μόνο  με  άδεια  χρήσης/χρήστη.  Η  άδεια  χρήσης-κλειδί  προστασίας-  ,
διατίθεται είτε ως ηλεκτρονική (software license)  είτε  ως codemeter-συσκευή usb ( hardware license).
Στην περίπτωση αγοράς τριών και πλέον  αδειών χρήσης, αν επιθυμεί ο πελάτης μπορεί να προμηθευτεί
μια δικτυακή* άδεια ( net license, π.χ 3-5-10 άδειες )- αντί των ισάριθμων μεμονωμένων αδειών χρήσης.
* εγκαθίσταται σε έναν Η/Υ του δικτύου και  παρέχει τις άδειες σε ισάριθμους  με το πλήθος των αδειών
Η/Υ
         Η  τιμολόγηση νέων άδειών του λογισμικού ARCHICADγίνεται ως εξής :

1. ARCHICAD 26 ( Perpetual ή Rental )  x  αριθμό αδειών
2. Άδεια χρήσης (usb ή ηλεκτρονική)  x αριθμό αδειών   ή  
       μία δικτυακή άδεια χρήσης για  αγορά  λογισμικών  >2
3. Συμβόλαιο συντήρησης ενός  ή δύο έτων  ( SSA )  x  αριθμό αδειών 

Οι αναβαθμίσεις του λογισμικού ARCHICAD στην τρέχουσα έκδοση 26, διακρίνονται σε:
ARCHICAD UPGRADE-  1 STEP κάτοχοι λογισμικού μιας έκδοσης πριν την τρέχουσα (25)
ARCHICAD UPGRADE-  2 STEP κάτοχοι λογισμικού  δύο έκδοσεων  πριν την τρέχουσα (24)
ARCHICAD  UPGRADE-3  STEP  κάτοχοι  λογισμικού  τριών  έκδοσεων   πριν  την  τρέχουσα  (23  ή
παλαιότερης) και τιμολογούνται ως εξής:

1. ARCHICAD 26 UPGRADE ( 1,2,ή 3) STEP x  αριθμό αδειών
2. Άδεια χρήσης (usb ή ηλεκτρονική)  x αριθμό αδειών    ( άν έχουν παλαιού τύπου κλειδιά)
3. Συμβόλαιο συντήρησης ενός ή δύο ετών  x  αριθμό αδειών 

Για την Τοp Software Συστήματα Πληρ/κής ΕΠΕ

         ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

mailto:archicad@topsw.gr

