NEW

ПРАЙС-ЛИСТ діє до 6 червня 2016 р.
ligazakon.ua

інформаційно-правове забезпечення кожного підприємства України

Хмарні

Ціна за 1 робоче місце

ПРАВОВІ рішення

Підключення*
(грн)

Абонентське
обслуговування**
(грн/міс.)

Інформаційно-правова і комунікаційна
платформа для бізнесу LIGA:ZAKON

ГРАНД

Рішення для великого підприємства: Платформа для ключових підрозділів
компанії - бухгалтерії, юридичного департаменту та кадрового відділу, що
містить також електронні видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН та ЮРИСТ&ЗАКОН

100

1

1 350

ПРАЙМ

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

1

1 150

БУХГАЛТЕР ПРОФ

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

1

550

БУХГАЛТЕР

Спеціалізоване рішення для бухгалтера малого підприємства та
бухгалтера, що виконує роботи на окремих ділянках в бухгалтерії: Ситуації
для бухгалтера, Календар бухгалтера, Калькулятор індексації зарплати,
Калькулятор відпусток, Податкова реформа та ін.

100

1

350

ЮРИСТ ПРОФ

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

100

1

850

ЮРИСТ

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

100

СКОРО

1

Сервіси для бізнесу
Система перевірки
бізнес-партнерів

МОНІТОРИНГ
КОНТРАГЕНТІВ

Система перевірки бізнес-партнерів
на предмет банкрутства, судових та
податкових критеріїв надійності в базі
з майже 1 500 000 компаній.

100

550

1 міс

450

3 міс

810

12 міс

2 100

Ціна абонентського обслуговування за 1 місяць
вказана за умови сплати он-лайн

Online-сервіс

Особистий експерт

Сервіс по наданню якісної перевіреної
інформації по індивідуальним
запитанням з бухгалтерського
напрямку від провідних експертів
компанії ЛІГА:ЗАКОН. Сервіс доступний
тільки абонентам ЛІГА:ЗАКОН у двох
пакетах: «Базовий» - 2 консультації
на місяць та «Професійний» - 5
консультацій на місяць.

2 консультації

110

5 консультацій

245

Електронні видання

Електронні видання
з базою НПА

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Аналітичне видання для бухгалтера. 1
раз на тиждень. Укр. та рос. мовами.

30

280

ЮРИСТ&ЗАКОН

Аналітичне видання для юриста. 1 раз
на тиждень. Укр. та рос. мовами.

35

350

Вісник МСФЗ

Аналітичне видання про міжнародні
стандарти фінансової звітності. 1 раз
на 2 тижні. Укр. та рос. мовами.

40

420

ПРАЙС-ЛИСТ діє до 6 червня 2016 р.
інформаційно-правове забезпечення кожного підприємства України

Десктопні



ligazakon.ua
Ціна за 1 робоче місце

ПРАВОВІ рішення 

Підключення*
(грн)

Абонентське
обслуговування**
(грн/міс.)

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО

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

1 940

1 150

ЛЗ ЮРИСТ

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

1 510

860

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.

970

650

Система аналізу судових
рішень

VERDICTUM

Унікальна пошуково-аналітична
система та інструменти обробки,
аналізу і класифікації текстів в повній
базі судових рішень.

85

860

Електронний довідник з
базою НПА

БУМ

Бухгалтерський розУмний Модуль
- електронний довідник запитань і
відповідей для бухгалтера.

30

260

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

40

380

Інформаційно-правові
системи
для компьютерів

Планшетні

Мобільні додатки
Інформаційно-правова
система
для планшетів

Електронні видання з
базою НПА
для компьютерів та
планшетів

ЛЗ ЮРИСТ

 

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН



Аналітичне видання для
бухгалтера. 1 раз на тиждень.
Укр. та рос. мовами.

30

280

ЮРИСТ&ЗАКОН



Аналітичне видання для юриста. 1
раз на тиждень.
Укр. та рос. мовами.

35

350



Аналітичне видання про
міжнародні стандарти фінансової
звітності. 1 раз на 2 тижні.
Укр. та рос. мовами.

40

420

Вісник МСФЗ

Звертаємо увагу! Клієнтам доступна для вибору десктоп-версія або мережева версія інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН для 4, 9 або 15 робочих місць.

РЕКОМЕНДУЄМО

ПРАЙС-ЛИСТ діє до 6 червня 2016 р.
ligazakon.ua

інформаційно-правове забезпечення кожного підприємства України

Десктопні



Ціна за 1 робоче місце

КОМПЛЕКТИ

Для юридичних,
адвокатських,
консалтингових компаній

Для середнього,
середньо-великого
бізнесу

Для практикуючих юристів,
юрисконсультів, адвокатів,
нотаріусів
Для малого бізнесу;
бізнесу, що розвивається;
бухгалтерів; ПП

Підключення*
(грн)

Абонентське
обслуговування**
(грн/міс.)

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО (9 робочих місць),
VERDICTUM (9 робочих місць), ЮРИСТ&ЗАКОН
(9 робочих місць), Розміщення в Національному
юридичному каталозі України на порталі
ЮРЛІГА (пакет «ПРЕМІУМ»)

5 500

4 535

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО (4 робочих місця),
VERDICTUM (4 робочих місця), ЮРИСТ&ЗАКОН
(4 робочих місця), Розміщення в Національному
юридичному каталозі України на порталі
ЮРЛІГА (пакет «ПРЕМІУМ»)

3 350

2 590

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО (9 робочих місць),
VERDICTUM (9 робочих місць), БУМ (1 робоче
місце), БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (1 робоче місце),
ЮРИСТ&ЗАКОН (1 робоче місце)

3 890

3 560

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО (4 робочих місця),
VERDICTUM (4 робочих місця), БУМ (1 робоче
місце), БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (1 робоче місце),
ЮРИСТ&ЗАКОН (1 робоче місце)

3 020

2 810

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО (1 робоче місце),
VERDICTUM (1 робоче місце), БУМ (1 робоче
місце), БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (1 робоче місце),
ЮРИСТ&ЗАКОН (1 робоче місце)

1 620

1 350

ЛЗ ЮРИСТ (1 робоче місце),
VERDICTUM (1 робоче місце)

1 080

1 080

БІЗНЕС СТАНДАРТ

ЛЗ БУХГАЛТЕР (1 робоче місце),
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (1 робоче місце), БУМ (1
робоче місце)

1 400

860

Бухгалтер ПРАКТИК

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (1 робоче місце), БУМ (1
робоче місце)

40

380

ЮрФІРМА

БІЗНЕС
ПРОФЕСІОНАЛ

Юрист ПРАКТИК

Сервіси та практикуми
Практикуми, семінари,
конференції, майстеркласи

ПРАКТИКУМИ

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 1 200

Абонентам ЛІГА:ЗАКОН надаються
додаткові знижки на рішення та
сервіси.

Єдина інформаційна платформа - стартовий додаток для ПК, з якого запускаються всі продукти
ЛІГА:ЗАКОН. Містить новинний блок з правовим аналізом дня і правові новини для бухгалтера та
юриста. Платформа встановлюється всім Абонентам на кожне придбане робоче місце.

За додатковою інформацією
звертайтесь до Вашого дилера.

**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці.
«Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного
продукту.

Робоче місце - це один встановлений програмний продукт на одному ПК
*«Підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.

Ціни вказано в гривнях без ПДВ.
Операції з цього прайсу не оподатковуються ПДВ відповідно до Податкового кодексу України.

