
Spravujte veškerá 
svá data a smlouvy 
jednoduše a bezpečně 
na jednom místě

* 20% sleva z běžné ceny je platná po dobu prvních 12 měsíců předplatného pro členy Unie podnikových právníků. Uvedené ceny bez DPH jsou 
platné od 1. 11. 2017. Vyhrazujeme si právo změn.

Rádi vám poradíme s nabídkou effacts na míru.
V případě zájmu kontaktujte:
Martin Seifert
Key Account Manager pro firmy 
tel: 725 557 043
email: martin.seifert@wolterskluwer.com

Když si musíte být jistí

MALÝ STŘEDNÍ VELKÝ
1-2 editoři 3-5 editorů 6-15 editorů 

Až 10 uživatelů Až 50 uživatelů Až 100 uživatelů 

 49 000 Kč   39 200 Kč / 1 rok *  99 000 Kč   79 200 Kč / 1 rok *  265 000 Kč   212 000 Kč / 1 rok *

Jednorázový poplatek za služby.  Souvisí s počtem vybraných modulů a služeb.
Zahrnuje: nastavení databáze, základní import dat, online zaškolení

od 35 000 Kč 

Moduly v ceně předplatného všech verzí
Správa smluv 

Správa kauz

Správa compliance 

Správa entit 

Funkce a služby v ceně předplatného všech verzí
Reporting / Fulltextové vyhledávání / Dokumenty / Uživatelské role / Bezpečné sdílení / Knihovna šablon / Notifi kace / 
Jednoduché nahrávání dokumentů / Plug-in pro Outlook / Historické přehledy / Neomezené datové úložiště / Mobilní 
přístup / Průběžné aktualizace / Podpora

Nabídka dalších volitelných modulů - lze samostatně objednat ke všem verzím 

Správa duševního vlastnictví

28 000 Kč / 1 rok / každý volitelný modul Bezpečnost dat a soukromí

Správa nemovitostí 

Nabídka dalších volitelných služeb - lze samostatně objednat ke všem verzím 

E-signature

Od 14 000 Kč / 1 rok / každá dodatečná služba Single Sign-On

Authy (dvoufázové ověřování)

Speciální nabídka effacts
pro členy Unie podnikových právníků ČR
Sleva 20 %

Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3
tel: 246 040 400 | email: effacts@wolterskluwer.cz | www.effacts.cz
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