
Ціни на ПЗ TrueConf Server

Стандартна ліцензія Академічна ліцензія

Назва Безстроково На 1 рік Безстроково На 1 рік

Кількість онлайн-користувачів Ціна за 1 онлайн-користувача

від 2 до 9 €360 €120 €180 €60

від 10 до 19 €295 €95 €145 €45

від 20 до 49 €240 €75 €120 €40

від 50 до 99 €185 €65 €95 €35

від 100 до 149 €165 €55 €85 €30

від 150 до 249 €150 €50 €75 €25

від 250 до 299 €135 €45 €65 €20

Купівля ліцензії на 300 і більше онлайн-користувачів можлива тільки в складі рішення TrueConf Enterprise. 
Розширення TrueConf Directory і TrueConf License Manager входять до складу TrueConf Enterprise за 

замовчуванням. Ліцензування можливо тільки на безстроковій основі. Академічні знижки не надаються.

Додаткові розширення Ціна не залежить від кількості онлайн-користувачів

H.323 / SIP / RTSP шлюз на 5 з'єднань €1 495 €495 €745 €245

H.323 / SIP / RTSP шлюз на 10 з'єднань €1 995 €695 €995 €345
Active Directory, LDAP, UDP Multicast €495 €145 €0 €0

Вебінар, пакет на 50 гостей €1 995 €695 €995 €345
Вебінар, пакет на 100 гостей €2 995 €995 €1 445 €445
Трансляції відеоконференцій €1 495 €495 €745 €245

TrueConf Directory Доступні тільки в TrueConf Enterprise

TrueConf License Manager Доступні тільки в TrueConf Enterprise

Розширена технічна підтримка Ціна за пакет у рік

від 1 до 19 онлайн-користувачів €595

від 20 до 34 онлайн-користувачів €995

від 35 до 49 онлайн-користувачів €1 495

від 50 до 74 онлайн-користувачів €1 995

від 75 до 99 онлайн-користувачів €2 995

від 100 до 124 онлайн-користувачів €3 595

від 125 до 149 онлайн-користувачів €4 495

від 150 до 199 онлайн-користувачів €5 395

від 200 до 249 онлайн-користувачів €6 495

від 250 до 299 онлайн-користувачів €7 795

300 та більше онлайн-користувачів Ціна договірна

Повна технічна підтримка Ціна за пакет у рік

від 1 до 19 онлайн-користувачів €995

від 20 до 34 онлайн-користувачів €1 995

від 35 до 49 онлайн-користувачів €2 995

від 50 до 74 онлайн-користувачів €3 595

від 75 до 99 онлайн-користувачів €5 495

від 100 до 124 онлайн-користувачів €6 595

від 125 до 149 онлайн-користувачів €8 495

від 150 до 199 онлайн-користувачів €10 195

від 200 до 249 онлайн-користувачів €12 395

від 250 до 299 онлайн-користувачів €14 895

300 та більше онлайн-користувачів Ціна договірна

Повна технічна підтримка для Linux Ціна за пакет у рік

від 1 до 19 онлайн-користувачів €1 990

від 20 до 34 онлайн-користувачів €3 990

від 35 до 49 онлайн-користувачів €5 990

від 50 до 74 онлайн-користувачів €7 190

від 75 до 99 онлайн-користувачів €10 990

від 100 до 124 онлайн-користувачів €13 190

від 125 до 149 онлайн-користувачів €16 990

від 150 до 199 онлайн-користувачів €20 390

від 200 до 249 онлайн-користувачів €24 790

від 250 до 299 онлайн-користувачів €29 790

300 та більше онлайн-користувачів Ціна договірна

Купівля сервера відеоконференцій TrueConf Server можлива тільки за безготівковим розрахунком (як для 
юридичних, так і для фізичних осіб). Інформація, представлена в даному документі, не є публічною офертою. 

Після оформлення замовлення з вами зв'яжеться наш менеджер і надасть необхідні документи для 
укладення ліцензійного договору і оплати.

Офіційний представник компанії TrueConf в Україні: sales@trueconf.com.ua

Телефон відділу продаж: +38 (044) 585-87-09


