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OTC Spółka Akcyjna 

ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW 
tel. 12 626 36 36,        fax 12 626 36 38 
e-mail: office@otc.pl    http://www.otc.pl 

 

CENNIK 
01 stycznia 2016 

Wszystkie ceny podane są w złotych. 
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 
 

OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI 
 

Dostępne są dwa sposoby licencjonowania (nie dotyczy oprogramowania Terminal GUI): 
� na równoczesne połączenie – licencjonowana jest ilość aplikacji/sesji równocześnie dołączonych do serwera 

Mediator lub Terminal, 
� na urządzenie/stację roboczą – licencjonowana jest ilość równocześnie dołączonych do serwera komputerów (nie 

ma znaczenia, ile aplikacji łączy się z danego komputera, pod warunkiem, że wszystkie używają tego samego 
protokołu sieciowego) 

 

UWAGA! Jeżeli na danej stacji roboczej działają równocześnie dwie lub więcej aplikacji/sesji terminalowych i łączą się 
one do serwera za pośrednictwem różnych protokołów sieciowych, stacja ta będzie traktowana przez serwer 
jako dwa różne urządzenia. 

 

Pakiet z oprogramowaniem zawiera: 
� serwer Mediator lub Terminal 
� komplet bibliotek klienckich 
� dokumentację w postaci elektronicznej 
� licencję 
 

UWAGA!  Minimalna ilość użytkowników na jeden serwer Terminal wynosi 2. 
  

Cenę oprogramowania determinują następujące czynniki: 
� Rodzaj oprogramowania (Mediator, Terminal) 
� Wybrany sposób licencjonowania 
� Maksymalna ilość równocześnie dołączonych do serwera sesji/stacji roboczych 
 

Dla serwera Mediator dodatkowo: 
� Rodzaj aplikacji łączącej się do Mediatora: 

- dowolne aplikacje CA-Clipper, Harbour, xHarbour, Delphi, COM, C++ (Enterprise) 
- aplikacje kompilowane kompilatorami (x)Harbour oraz Delphi, COM, C++ (Harbour/xHarbour) 

� Baza danych i system operacyjny, z którymi ma pracować Mediator 
 

UWAGA! Cena liczona jest dla każdego kupowanego serwera niezależnie. 
 

Aby wyliczyć cenę końcową za oprogramowanie należy dla każdego kupowanego serwera: 
� zgodnie z wybranym sposobem licencjonowania odczytać z tabeli „Ceny bazowe za jednego użytkownika pakietu 

Mediator” lub „Ceny bazowe za jednego użytkownika pakietu Terminal” lub „Ceny bazowe za jednego użytkownika 
pakietu Terminal GUI” odpowiednią cenę bazową licencji, 

� zastosować upust odczytany z tabeli „Tabela upustów” 
� wyliczoną cenę pomnożyć przez żądaną liczbę użytkowników (dla serwerów Mediator ilość użytkowników należy 

pomniejszyć o 3 lub 5 zależnie od bazy danych), 
� dla serwerów Mediator dodać opłatę stałą za trzech lub pięciu pierwszych użytkowników
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UWAGA! 
W zależności od zastosowanej bazy danych oraz od platformy systemowej, na której pracuje serwer Mediator pakiet 
trzech lub pięciu pierwszych użytkowników serwera posiada cenę promocyjną  uwidocznioną w tabeli cen bazowych 
(promocja NIE DOTYCZY pakietów Terminal i Terminal GUI).  
Do wyliczenia ceny końcowej prosimy zastosować algorytm podany na poprzedniej stronie cennika lub zastosować 
kalkulator cen dostępny na stronie internetowej OTC S.A. pod adresem http://www.otc.pl/calc.aspx gdzie również 
można znaleźć aktualny cennik w formacie pdf. 
 

Ceny bazowe za jednego użytkownika pakietu MEDIATOR: 
 

Licencjonowanie na ilo ść równoczesnych poł ączeń/sesji 

 
Licencjonowanie na ilo ść równoczesnych urz ądzeń/stacji roboczych 

 
*)  Universal Server - wersja z rozszerzonym zarządzaniem wykorzystywaną pamięcią operacyjną umożliwiającym uruchomienie większej ilości sesji 
na pojedynczym serwerze oraz z licencją na wszystkie wspierane platformy systemowe i bazy danych oraz wszystkie platformy klienckie 

 

Baza danych 
Platforma  

systemowa 
Mediatora 

Cena za pakiet 
 pierwszych 3 
 użytkowników 

Cena za pakiet 
 pierwszych 5 
 użytkowników 

Cena za 1 
użytkownika 
Enterprise 

Cena za 1 
użytkownika 
x/Harbour 

Cena za 1 
użytkownika 

Universal Server *) 

Oracle Server 

Windows 390,00 zł - 330,00 zł 260,00 zł  

SUN Solaris 570,00 zł - 490,00 zł 380,00 zł  

Linux 350,00 zł - 300,00 zł 230,00 zł  

Oracle Express 
Windows - 450,00 zł 260,00 zł 200,00 zł  

Linux - 450,00 zł 260,00 zł 200,00 zł  

Microsoft Sql Server Windows 390,00 zł - 330,00 zł 260,00 zł 750,00 zł 

Microsoft Sql Express Windows - 450,00 zł 260,00 zł 200,00 zł  

PostgreSql 
Windows - 380,00 zł 240,00 zł 190,00 zł  

Linux - 380,00 zł 240,00 zł 190,00 zł  

MySQL 
Windows - 380,00 zł 240,00 zł 190,00 zł  

Linux - 380,00 zł 240,00 zł 190,00 zł  

IBM DB2 Windows 390,00 zł - 330,00 zł 260,00 zł  

Baza danych 
Platforma  

systemowa 
Mediatora 

Cena za pakiet 
 pierwszych 3 
 użytkowników 

Cena za pakiet 
 pierwszych 5 
 użytkowników 

Cena za 1 
użytkownika 
Enterprise 

Cena za 1 
użytkownika 
x/Harbour 

Cena za 1 
użytkownika 

Universal Server *) 

Oracle Server 

Windows 460,00 zł - 400,00 zł 310,00 zł  

SUN Solaris 670,00 zł - 590,00 zł 450,00 zł  

Linux 400,00 zł - 360,00 zł 270,00 zł  

Oracle Express 
Windows - 540,00 zł 310,00 zł 240,00 zł  

Linux - 540,00 zł 310,00 zł 240,00 zł  

Microsoft Sql Server Windows 460,00 zł - 400,00 zł 310,00 zł 900,00 zł 

Microsoft Sql Express Windows - 540,00 zł 310,00 zł 240,00 zł  

PostgreSql 
Windows - 440,00 zł 290,00 zł 220,00 zł  

Linux - 440,00 zł 290,00 zł 220,00 zł  

MySQL 
Windows - 440,00 zł 290,00 zł 220,00 zł  

Linux - 440,00 zł 290,00 zł 220,00 zł  

IBM DB2 Windows 460,00 zł - 400,00 zł 310,00 zł  
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Ceny bazowe za jednego użytkownika pakietu TERMINAL: 
 

Licencjonowanie na ilo ść równoczesnych poł ączeń/sesji          

 
 
 

 
 

Licencjonowanie na ilo ść równoczesnych urz ądzeń/stacji roboczych 

 
 
 
 
 

 
Ceny bazowe za jednego użytkownika pakietu TERMINAL GUI: 

 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
Produkty „Terminal GUI” i „Terminal Console” nie obsługują aplikacji (x)Harbour/CA-Clipper z dołączonymi bibliotekami 
Terminala dla (x)Harbour/CA-Clipper. 

 

Ceny bazowe za upgrade oprogramowania TERMINAL do wersji GUI z obsługą konsoli: 
 

Dla serwerów licencjonowanych na ilość równoczesnych połączeń (za 1 użytkownika) 60,00 zł 

Dla serwerów licencjonowanych na ilość równoczesnych urządzeń (za 1 użytkownika) 45,00 zł 

 

Ceny bazowe za upgrade oprogramowania TERMINAL do wersji Console (bez GUI): 
 

Dla serwerów licencjonowanych na ilość równoczesnych połączeń (za 1 użytkownika) 30,00 zł 

Dla serwerów licencjonowanych na ilość równoczesnych urządzeń (za 1 użytkownika) 20,00 zł 

 

Tabela upustów 
 

 

 

 

 

UWAGA!  

Przy zwiększaniu posiadanej liczby licencjonowanych użytkowników upust liczony jest od sumarycznej liczby 
użytkowników serwera. 
 

Wersja oprogramowania Cena bazowa 

 Terminal Enterprise (CA-Clipper/xHarbour/Harbour) 230,00 zł 

 Terminal Standard (xHarbour/Harbour) 200,00 zł 

Wersja oprogramowania Cena bazowa 

 Terminal Enterprise (CA-Clipper/xHarbour/Harbour) 270,00 zł 

 Terminal Standard (xHarbour/Harbour) 240,00 zł 

Wersja oprogramowania Cena bazowa 

Terminal GUI (GUI+Console) 220,00 zł 

Terminal Console (wyłącznie konsola Windows) 180,00 zł 

Terminal GUI (GUI+Console) z opcją xHarbour/Harbour 250,00 zł 

Terminal GUI (GUI+Console) z opcją CA-Clipper/xHarbour/Harbour 290,00 zł 

Ilość użytkowników 4-6 7-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200+ 

Upust [%] 0 5 10 15 20 25 32 
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ASYSTA TECHNICZNA I ABONAMENT AKTUALIZACYJNY 
 
Roczna asysta telefoniczna oraz e-mail’owa: 7% wyliczonej ceny licencji 
Roczny abonament aktualizacyjny:  15% wyliczonej ceny licencji 
 
Asysta techniczna obejmuje wsparcie telefoniczne oraz e-mail’owe w godzinach pracy firmy. 
Abonament aktualizacyjny uprawnia do otrzymania najnowszej sprzedawanej wersji oprogramowania na żądanie 
klienta. 
Asysta oraz abonament aktualizacyjny obejmuje okres od dnia zakupu do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
dokonano zakupu oraz następne 12 miesięcy. 
Asysta telefoniczna oraz e-mail’owa za pierwszy rok wliczona jest w cenę licencji. 
Od cen asysty technicznej i abonamentu aktualizacyjnego kupowanych ‘z góry’, na okres co najmniej jednego roku, 
przysługuje klientowi końcowemu rabat w wysokości 25%. 
 
Przykłady:  
 
1. Jeżeli zakupu dokonano 17 maja 2012 roku, to asysta techniczna i/lub wykupiony abonament aktualizacyjny będą 

świadczone do dnia 30 maja 2013 roku. 
2. Jeżeli zakupu dokonano 1 stycznia 2012 roku, to asysta techniczna i/lub wykupiony abonament aktualizacyjny będą 

świadczone do dnia 31 stycznia 2013 roku. 
 
 

AKTUALIZACJA WERSJI OPROGRAMOWANIA 
 
Aktualizacja wersji dokonywana jest bezpłatnie w ramach ważnego abonamentu aktualizacyjnego. Jeżeli klient nie 
posiada ważnego abonamentu aktualizacyjnego, może wykupić aktualizację za cenę równą cenie abonamentu za tyle 
pełnych miesięcy, ile upłynęło od dnia zakupu oprogramowania do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonywana 
jest aktualizacja lub od daty zakończenia ważności poprzedniego abonamentu. 
 
Cena rocznego abonamentu aktualizacyjnego wynosi 15% aktualnej ceny licencji, czyli 1,25% za każdy miesiąc. 
 
 

WERSJE DEWELOPERSKIE 
 
MEDIATOR DK 
Firmy produkujące oprogramowanie mogą zakupić wersję deweloperską pakietu Mediator - MEDIATOR DK 
(Development Kit) zawierającą 5-użytkownikowe serwery Mediator w  wersji Enterprise, dokumentację, biblioteki 
klienckie oraz roczną asystę techniczną i abonament aktualizacyjny. MEDIATOR DK może być używany wyłącznie do 
celów rozwijania oprogramowania, testowania i prezentacji. Zgodnie z licencją NIE może być używany w systemach 
produkcyjnych. 
 

Cena MEDIATOR DK:   500 zł 

 
 
 
TERMINAL DK 
Firmy produkujące oprogramowanie mogą zakupić wersję deweloperską pakietu Terminal - TERMINAL DK 
(Development Kit) zawierającą 5-użytkownikowy serwer Terminal,  dokumentację, biblioteki klienckie oraz roczną 
asystę techniczną i abonament aktualizacyjny. TERMINAL DK może być używany wyłącznie do celów rozwijania 
oprogramowania, testowania i prezentacji. Zgodnie z licencją NIE może być używany w systemach produkcyjnych. 
 

Cena TERMINAL DK   350 zł 
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DZIERŻAWA OPROGRAMOWANIA 
 

Oprogramowanie OTC może być dzierżawione na następujących zasadach: 
• minimalny okres dzierżawy: 6 miesięcy, 
• miesięczna rata dzierżawna za pierwsze 6 miesięcy: 3% ceny oprogramowania z dnia rozpoczęcia dzierżawy, 
• miesięczna rata dzierżawna za 7 miesiąc i kolejne: 2% ceny oprogramowania z dnia rozpoczęcia dzierżawy, 
• obowiązkowy, miesięczny abonament aktualizacyjny: 1% ceny oprogramowania z dnia rozpoczęcia dzierżawy, 
• raty dzierżawne miesięczne lub kwartalne płatne z góry na początku każdego okresu, 
• do każdej raty dzierżawnej doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 10 zł. 
 

PRZYKŁADOWE KALKULACJE CEN 
 

1. Kalkulacja dla serwera Mediator dla Oracle na platformę Windows dla 20 połączeń równoczesnych obsługującego 
wyłącznie aplikacje Harbour. 
 

Licencjonowanie: na równoczesne połączenie/sesję. 
Cena bazowa licencji Harbour/xHarbour: 260 zł (upust dla 20 użytkowników: 15%) 
Cena 1 użytkownika po uwzględnieniu upustu: 221 zł (260 zł - 15%) 
CENA CAŁKOWITA LICENCJI: 4147 zł (221 * (20-3) + 390) 
ASYSTA TECHNICZNA za pierwszy rok w cenie. 
ABONAMENT AKTUALIZACYJNY za pierwszy rok: 466,5 zł (622,05 zł - 25%) 
 

2. Kalkulacja dla serwera Mediator dla Oracle na platformę Linux dla 50 urządzeń równoczesnych obsługującego 
aplikacje CA-Clipper i Harbour. 
 

Licencjonowanie: na równoczesne urządzenie/stację roboczą 
Cena bazowa licencji Enterprise: 360 zł /wersja Enterprise/ (upust dla 50 użytkowników: 20%) 
Cena 1 użytkownika po uwzględnieniu upustu: 288 zł (360 zł - 20%) 
CENA CAŁKOWITA LICENCJI: 13936 zł (288 * (50-3) + 400) 
ASYSTA TECHNICZNA za pierwszy rok w cenie. 
ABONAMENT AKTUALIZACYJNY za pierwszy rok: 1567,8 zł (2090,4 zł - 25%) 
 

3. Kalkulacja dla serwera Terminal dla CA-Clipper/xHarbour/Harbour dla 25 użytkowników równoczesnych. 
 

Licencjonowanie: na równoczesne połączenie/sesję 
Cena bazowa licencji: 230 zł (upust dla 25 użytkowników 15%) 
Cena 1 użytkownika po uwzględnieniu upustu: 195,5 zł (230 zł - 15%) 
CENA CAŁKOWITA LICENCJI: 4887,5 zł (195,5 * 25) 
ASYSTA TECHNICZNA za pierwszy rok w cenie. 
ABONAMENT AKTUALIZACYJNY za pierwszy rok: 549,84 zł (733,13 zł – 25%) 
 

4. Kalkulacja dla rozszerzenia serwera Mediator z przykładu 2 o 50 użytkowników. 
 

Cena bazowa licencji: 360 zł /wersja Enterprise/ (upust dla sumarycznej ilości 100 użytkowników: 25%) 
Cena 1 użytkownika po uwzględnieniu upustu: 270 zł (360 zł - 25%) 
CENA CAŁKOWITA LICENCJI: 13500 zł (270 * 50) 
ASYSTA TECHNICZNA za pierwszy rok w cenie. 
ABONAMENT AKTUALIZACYJNY za pierwszy rok: 1518,75 zł (2025 zł - 25%) 
 

5. Aktualizacja wersji Mediatora z przykładu 1. w przypadku, jeżeli klient nie miał wykupionego abonamentu 
aktualizacyjnego, zakupu dokonano 12 lipca 2010 roku, a aktualizacja jest dokonywana 22 maja 2012 r. 
 
Ilość pełnych miesięcy od dnia zakupu do końca miesiąca aktualizacji: 22 
Cena abonamentu aktualizacyjnego miesięcznie: 51,84 zł (4147 zł * 1,25%) 
CENA AKTUALIZACJI: 1140,4 zł (51,84 * 22) 


