Open Library Solutions Finland Oy

Hinnasto
Voimassa 1.1.2018 alkaen toistaiseksi
Hintoihin lisätään voimassa oleva
arvonlisävero

PrettyLib - kirjastojärjestelmä
2.280 €

Perusversio sisältää käyttöoikeuden yhdessä
toimipisteessä kahdelle yhtäaikaiselle
käyttäjälle.
Sisältää tiedonhaut, tulostukset, kaikki
luettelointiin liittyvät toiminnot,
uutuusluettelon sekä kaikki ylläpitotoiminnot.

❖ Lainaustoiminnot / Perustoiminnot

394 €

Sisältää muut lainaustoiminnot paitsi erikseen
alla hinnoitellut ominaisuudet.
Perustoimintoihin kuuluu siis mahdollisuus
viivakoodien tulostamiseen ja käyttämiseen.

❖ Lainaustoiminnot / Laajennus

394 €

Sisältää seuraavat lisäykset
peruslainaustoimintoihin: Erääntyneiden
lainojen karhuaminen, saapumisilmoitusten
toimittaminen, lainatilastot sekä tekstiviestien
lähettäminen.

❖ Lainaustoiminnot / Yliaikamaksut

394 €

Lainaustoimintojen lisäominaisuus, joka
mahdollistaa monipuolisesti yliaikamaksujen
hallinnan.

❖ Lainaustoiminnot / Lainausautomaattiliittymä

910 €

Lainaustoimintojen lisäominaisuus, joka
mahdollistaa ohjelmiston yhteistoiminnan
lainausautomaatin kanssa

❖ Hankintatoiminnot

478 €

Tilausten tallentaminen, tilausten lähettämien
toimittajille, tilausten seuranta sekä hankintaehdotusten ylläpito.

❖ Kustannusseuranta

478 €

Erilaisten tilastojen ja raporttien tulostaminen,
määrärahojen seuranta.

❖ Kaukopalvelu

478 €

Kaukopalvelutilausten tallentaminen,
lähettäminen, seuranta ja tilastointi.

❖ Lisätoimipisteet

910 €

Tarvitaan, mikäli ohjelmistoa käytetään
fyysisesti ”pääkirjastosta” erillään olevassa
toimipisteessä, jossa ylläpidetään oman
paikallisen kirjaston aineistoa.
Sisältää käyttöoikeuden kahdelle yhtäaikaiselle
käyttäjälle.

❖ Lisäkäyttäjät

305 €

Tarvitaan, mikäli yhtäaikaisia käyttäjiä on
enemmän kuin 2 kpl/toimipiste. - Käyttäjiksi ei
lasketa www-liittymän asiakaskäyttäjiä eikä
ohjelmistoa tiedonhakijakäyttäjinä käyttäviä
asiakkaita.

❖ z39.50-kopioluettelointi

394 €

Mahdollistaa luettelointitietojen poiminnan
Z39.50 palvelimista, esim. Helsingin Yliopiston
FENNICA-tietokannasta.

❖ Perusversio

❖ Tietokannan hosting-palvelu

Asiakkaan tietokanta ylläpidossa Open Library
Solutions Finland Oy:n ylläpitämällä
palvelimella. Hinnat asiakaskohtaisia, ota
yhteyttä ja kysy lisää!

Open Library Solutions Finland Oy
PrettyBitServer www-liittymä
❖ Perusversio

910 €

PrettyLibin/PrettyCircin www-liittymän
perusjärjestelmä, jonka lisäksi tarvitaan 1 tai useampia
tukikomponentteja eri ohjelmistoillemme. Sis. 1
toimipisteen.

❖ Lisätoimipisteet

562 €

Lisätoimipiste/kpl.

❖ PrettyLib-tuki

562 €

Mahdollistaa tiedonhaut, varaukset, lainojen uusimisen,
uutuusluettelon yms. www-selaimen kautta PrettyLibtietokantaan. Ei sisällä luettelointia tai muuta
tietokannan ylläpitäjän toimintoja.

❖ PrettyCirc-tuki

562 €

Mahdollistaa tiedonhaut, kiertolistaehdotukset ja
asiakkaiden omat kiertolistojen käsittelyt wwwselaimen kautta PrettyCirc-tietokantaan. Ei sisällä
tietokannan ylläpitäjän toimintoja kuten lehtikierron
ylläpitoa.

❖ Log analyser/tilastotiedot

100 €/vuosi

Tukisivusto ja ladattava tiedosto
https://www.prettylib.fi/frmTuotetuki.aspx

PrettyCirc - lehtijärjestelmä
❖ Perusversio

1 480 €

Sisältää lehti- ja lukijatietojen ylläpidon, lehti- ja
lukijalistat, tiedonhaut, lehtikierron hallinnan (tai
vaihtoehtoisesti saapumisseurannan), vuosikyselyt sekä
kaikki ylläpitotoiminnot.

❖ Saapumisvalvonta

478 €

Numeroiden ennakkotiedot, saapumisseuranta,
valvontalistat, kierron valvonta.

❖ Hankinta

478 €

Lehtien tilaustietojen ylläpito ja tulostus.

❖ Kustannusseuranta

478 €

Tilaus- ja kiertokustannusten tunnusluvut.

❖ Lehtilainat

394 €

Lainausten hallinta, seuranta ja tilastot.

❖ Lisätoimipisteet

910 €

Tarvitaan mikäli ohjelmistoa käytetään fyysisesti
”päätoimipisteestä” erillään olevassa toimipisteessä,
jossa ylläpidetään oman paikallisen toimipisteen
aineistoa.
Sisältää käyttöoikeuden kahdelle yhtäaikaiselle
käyttäjälle.

❖ Lisäkäyttäjät

305 €

Tarvitaan, mikäli yhtäaikaisia käyttäjiä on enemmän
kuin 2 kpl per toimipiste; käyttäjiksi ei lasketa wwwliittymää käyttäviä asiakaskäyttäjiä eikä ohjelmistoa
tiedonhakijakäyttäjinä käyttäviä asiakkaita.

❖ LibConnect-liittymä LehtiMarketin
LibNet-tietokantaan.

215 €

Mahdollisuus hallita tilauksia ja reklamaatioita
sähköisesti verkon kautta.

Open Library Solutions Finland Oy
Laitteet ja tarvikkeet
Valmistajan sivut: www.pos.epson.com/

❖ Kuittitulostimet
EPSON TM-T88V (USB)
EPSON TM-T70 (USB)
EPSON TM-T88V (USB+Ethernet)
EPSON TM-T70 (Ethernet, ei USB)
EPSON TM-T20
❖ Kuittitulostimen lämpöpaperirullat

385 €
275 €
415 €
385 €
170 €
25 € / 10 rll
50 € / 25 rll
100 € /50 rll

❖ Viivakoodinlukija
ZEBEX Z-3151HS

150 €

❖ Tarra-arkit viivakoodien ja selkätarrojen
tulostukseen

60 €/ltk
(1 ltk)

50 €/ltk

1 laatikko sisältää 50 rullaa. Toimituskulut alk. 10 €.

Kevyt, kädessä tai telineessä pidettävä malli. Telineessä
pidettävä lukee säteen alle tuotavan viivakoodin
automaattisesti.
Laatikossa 200 arkkia. Arkissa 14 viivakoodi- ja selkätarraa.
.

(väh. 2 ltk)

❖ Brother PT-P700 tarratulostin

90 €

❖ Brother PT-P750W tarratulostin
❖ Tarrakasetteja Brother PTtarratulostimiin, 24mm

Erillinen tarratulostin laminoitujen viivakoodi- ja
selkätarrojen tulostamiseen. Max. 24mm.

140 €
21 €/kpl
(20 € kpl/20
kpl erä)

❖ Toimituskulut

Yhdellä kasetilla tulostaa n. 60 viivakoodi/selkätarra
yhdistelmää. Minimierä 5 kpl. Tarra 24mm musta teksti
valkoisella pohjalla. Saatavilla myös vahvemmalla liimalla,
eri väreinä sekä 36mm leveänä (kysy hinnat).

alk. 10 €

Lisätietoa laitteista: https://olsfinland.atlassian.net/wiki/label/PrettyLib/laitteet

Asennus ja koulutus
❖ Asennus ja asennuksen yhteydessä
tapahtuva koulutus
❖ Muu koulutus: pyydä tarjous
❖ Matkakulut

120 €/h
70 €/h

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
Ohjelmistojen hinnat sisältävät käyttöoppaan ja ylläpitopalvelun 6
kuukaudeksi (=takuuaika).
Laite- ja tarviketoimituksiin lisätään min. 10eur toimituskuluja.
Vuotuinen ylläpitopalvelu takuuajan jälkeen noin 15 %
ohjelmiston hinnasta.
Lisätietoja ohjelmistoista tuote-esitteissä.

Käyttökoulutus tyypillisesti 3-4 h.

Yli 200 km erillisen tarjouksen mukaisesti.

Open Library Solutions Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa, Finland
www.prettylib.fi
prettylib.support@openlib.fi
puhelin 010 820 4001

