
Servicii
Cloud public

(prin Terminal Server)

Local / Cloud privat

(prin Terminal Server)

Local 

(prin file server, Samba)
Instalare sistem de operare server (CentOS) 450 lei 450 lei 450 lei

Instalare sistem de operare  cu solutie virtualizata 900 lei 900 lei 900 lei

Licenţă mediu LINUX_WP 1.500 lei 1.500 lei 0 lei

Licenta suplimentara LINUX_WP (R pe 5 STATII) 590 lei 590 lei 0 lei

Instalare mediu HAMOR Soft pe server 450 lei 450 lei 450 lei

Configurare staţii Windows / o staţie 90 lei / staţie 90  lei / staţie 90 lei / staţie

Adaptare, migrare baze de date  (minim 1 ore) 90 lei/ora 90 lei/ora 90 lei/ora

Adaptari la solutii particulare 90 lei/ora 90 lei/ora 90 lei/ora

Organizare mediu de avarie, backup (minim 1 ore) 90 lei/ora 90 lei/ora 90 lei/ora

Analiza preliminara (minim 1 ore) 90 lei/ora 90 lei/ora 90 lei/ora
Asistenta ulterioara (minim 2 ore) 90 lei/oră 90 lei/oră 90 lei/oră

Servicii Lunare (optional)
Administrare LINUX (minim 2 ore/luna) 90 lei/ora 90 lei/ora 90 lei/ora
Administrare mediu HAMOR Soft (minim 2 ore/luna) 90 lei/oră 90 lei/oră 90 lei/oră

La preţurile de mai sus se adaugă TVA 19%.

Lista de preţ nu include eventualele cheltuieli de deplasare şi cazare.

Preţurile sunt orientatative, preţul final se stabileşte pe baza unei analize preliminare într-o ofertă.

Lista de preţ nu include costurile de închiriere ale serverului cloud  la col.B sau costurile de achiziţie ale serverului la col.C,D.

Instalarea sistemului de operare, configurările de comunicaţii şi de securitate se pot face şi de alte firme.

Sistem de operare server
Cloud public

(prin Terminal Server)

Local / Cloud privat

(prin Terminal Server)

Local 

(prin file server)

LINUX (CentOS 6.x)

Maşină virtuală, închiriată

•CPU: min. 1 vCPU cu 2 Ghz (+1 vCPU dupa 

fiecare 5 utilizatori) ~ 6.31 EUR/luna

•RAM: 2 GB (+1GB pentru fiecare 2 utilizatori) 

~ 13.36 EUR/luna

•HDD: min. 5 GB ~ 2.8 EUR/luna

•Internet Traffic: Depinde de utilizare, 1 TB ~ 

7.8 EUR /TB

•Backup extern pentru 5 GB ~ 6 EUR/luna

Internet cu banda asigurată sau de calitate 

bună, viteza min.10Mb down / 5Mb up.

Parametri server până la 5-10 utilizatori:

•CPU: Intel Core i7

•RAM: 4-8 Gb

•SSD: 100 Gb

Parametri server mai performant pentru 10-

15 utilizatori:

•CPU: 2 x Quad Core

•RAM: 8-16GB

•SSD: 100 GB  

Internet cu banda asigurată sau de calitate 

bună, viteza min.10Mb down / 5Mb up.

Server

•CPU: 2 Ghz

•RAM: 2 Gb

•HDD: 100 Gb

* viteza transmisiei in reteaua locala este 

importanta (cablu min. CAT5e, vitez 1Gb)

Windows (Server 2012, 2008, 

recomandat varianta Standard)

Maşină virtuală, închiriată

•CPU: min. 1 vCPU cu 2 Ghz (+1 vCPU dupa 

fiecare 5 utilizatori) ~ 6.31 EUR/luna

•RAM: 2 GB (+1GB pentru fiecare 2 utilizatori) 

~ 13.36 EUR/luna

•HDD: min. 40 GB ~ 20 EUR/luna

•Internet Traffic: Depinde de utilizare, 1 TB ~ 

7.8 EUR /TB

•Backup extern pentru 40 GB ~ 48 EUR/luna

•Licenta 5 utilizatori ~ 25 EUR/luna 

•Rulare SO Windows ~ 43 EUR/luna 

Internet cu banda asigurată sau de calitate 

bună, viteza min.10Mb down / 5Mb up.

Parametri server până la 5-10 utilizatori:

•CPU: Intel Core i7

•RAM: 8 Gb

•SSD: 100 Gb

Parametri server mai performant pentru 5-

15 utilizatori:

•CPU: 2 x Quad Core

•RAM: 16GB

•SSD: 100 GB  

Internet cu banda asigurată sau de calitate 

bună, viteza min.10Mb down / 5Mb up.

Server

•CPU: 2 Ghz

•RAM: 2 Gb

•HDD: 100 Gb

* viteza transmisiei in reteaua locala este 

importanta (cablu min. CAT5e, viteza 1 Gb)

Preţurile sunt orientative şi nu sunt ale HAMOR Soft. 

 LISTĂ DE PREŢURI VALABILĂ DE LA 01 IANUARIE 2018

Configuraţii recomandate pentru diverse soluţii 

Soluţii HAMOR Soft pentru servere cloud/local

Preţuri de migrare/instalare soluţii Linux



Cloud public

(prin Terminal Server)

Local / Cloud privat

(prin Terminal Server)

Local 

(prin file server)

Cost achiziţionare server 0 lei 2.000 lei 1.500 lei

Anaiza preliminara 90 lei 90 lei 90 lei

Instalare sistem de operare CentOS 450 lei 450 lei 450 lei

Licenţa mediu LINUX_WP 1.500 lei 1.500 lei 0 lei

Instalare mediu HAMOR Soft pe server 450 lei 450 lei 0 lei

Configurare staţii Windows (5 staţii x 90 lei) 450 lei 450 lei 450 lei

Adaptare baze de date (3 BD x cca 1 ora) 90 lei 90 lei 90 lei

Organizare mediu de avarie, backup 90 lei 90 lei 0 lei

Asistenta ulterioara 180 lei 180 lei 0 lei

Total costuri de implementare 3.300 lei 5.300 lei 2.580 lei

Închiriere server 170 lei 0 lei 0 lei

Asistenţă de exploatare (2 ore x 90 lei) 180 lei 180 lei 180 lei

Total costuri lunare 350 lei 180 lei 180 lei

Cost achiziţionare server 0 lei 2.000 lei 1.500 lei

Cost licenţă Windows Server standard 0 lei 3.920 lei 3.920 lei

Cost licenţă Remote desktop pt. 5 utilizatori 0 lei 3.000 lei 0 lei

Analiza preliminara 90 lei 90 lei 90 lei

Instalare sistem de operare Windows Server 720 lei 720 lei 720 lei

Instalare mediu HAMOR Soft pe server 1.500 lei 1.500 lei 750 lei

Configurare staţii Windows (5 staţii x 90 lei) 450 lei 450 lei 450 lei

Adaptare baze de date (3 BD x 1 ora) 90 lei 90 lei 90 lei

Asistenta ulterioara 180 lei 180 lei 0 lei

Total costuri de implementare 3.030 lei 11.950 lei 7.520 lei

Închiriere server 750 lei 0 lei 0 lei

Asistenţă de exploatare (2 ore x 90 lei) 180 lei 180 lei 180 lei

Total costuri lunare 930 lei 180 lei 180 lei

*) In exemplele de calcul s-a presupus că:

        - Licenţele programului hMARFA sunt achiziţionate

        - Programul hMARFA este implementat  

        - Se integrează în noua soluţie baza de date curentă şi două baze de date arhivă (3 BD)

La preţurile de mai sus se adaugă TVA 19% .

Preţul de achiziţie a serverelor, a licenţelor Windows, a preţului de închiriere a serverului Cloud  sunt orientative şi nu sunt ale HAMOR Soft.

Distribuitorul nostru BIM-COM SRL implementează soluţiii Windows Server

Costuri lunare

Exemple de calcul pentru implementare hMARFA pentru 5 utilizatori *

LINUX

WINDOWS

Costuri de implementare soluţie

Costuri de implementare soluţie

Costuri lunare

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/Windows-Server-2012-R2/productID.288079500
http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/Windows-Server-2012-R2/productID.288079500
http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/Windows-Server-2012-Remote-Desktop-Services-5-User-CAL/productID.255866100
http://hamorsoft.ro/clien/utiwin.htm

