Oprogramowanie graficzne, biurowe i antywirusowe dla Fundacji, Stowarzyszeń,
jednostek OPP 2018.
Witam Serdecznie,
Zapraszam do zapoznania się z informacjami o produktach Adobe, Corel , Microsoft i ESET. Dla polskiego sektora
non-profit specjalny upust cenowy.
Microsoft

Cena netto zł

1, Microsoft Windows Professional 10, 8 i 7 PRO PL UPGRED
OPEN
Uaktualnienie do dowolnej wersji systemu operacyjnego Windows 10, 8, 7 PRO, 32 i 64 bity PL.
Należy posiadać dowolny wcześniejszy legalny system operacyjny MS Windows (np. 2000 czy XP, Vista)
– nie musi on być zainstalowany na komputerze.
Licencja zapewnia dostęp do wszystkich wersji MS Windows wspieranych przez Microsoft.
Oprogramowanie może być instalowane zarówno na czystym dysku komputera jak również jako
typowy upgrade.
Użytkownik sam wybiera potrzebną wersję systemu operacyjnego i może ją zmienić w ramach potrzeb. Jest
to wygodne, tanie, wieczyste rozwiązanie na posiadanie legalnego oprogramowania Windows z pełną
swobodą instalacji dowolnej wersji ! Oprogramowanie do pobrania z Internetu na podstawie otrzymanej
licencji. Min zakup 5 szt lic. Jeżeli jest potrzebna mniejsza ilość programów można dokupić licencje
uzupełniające w cenie 10 zł szt pozwalające uzyskać poziom 5 szt potrzebnych do realizacji zam.

2. MS Office 2019 Standard PL Pełna Wersja wieczysta

299 zł szt upgr !

Licencja na do wolny
system operacyjny
7, 8 , 10 Pro !

289 zł szt

Najnowsza wieczysta wersja na pełen , nowy program biurowy Microsoft.
Możliwość swobodnego przenoszenia na dowolny komputer.
Zawiera Excel, Word, Outlook, PowerPoint.
Do wyboru dowolna wersja programu biurowego. Najnowszy Office 2019 lub
Office 2016,2013. Min zakup 5 szt lic. Jeżeli jest potrzebna mniejsza ilość programów można dokupić
licencje uzupełniające w cenie 10 zł szt pozwalające uzyskać poziom 5 szt potrzebnych do realizacji zam.
Oprogramowanie do pobrania z Internetu na podstawie otrzymanej licencji

3. MS Office 2019 Proffesional Plus PLPełna Wersja wieczysta

369 zł szt

Najnowsza wieczysta wersja na pełen , nowy program biurowy Microsoft.
Możliwość swobodnego przenoszenia na dowolny komputer.
Zawiera Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Access, Publisher
Do wyboru dowolna wersja programu biurowego. Najnowszy Office 2019 lub
Office 2016,2013. Min zakup 5 szt lic. Jeżeli jest potrzebna mniejsza ilość programów można dokupić
licencje uzupełniające w cenie 10 zł szt pozwalające uzyskać poziom 5 szt potrzebnych do realizacji zam.
Oprogramowanie do pobrania z Internetu na podstawie otrzymanej licencji.
WERSJA NA ROK 129 zł netto szt.

4. Microsoft Windows 10, 8 i 7 PL - Pełna Wersja
Pełen system operacyjny , zawiera nośnik instalacyjny.

MS Windows 10 Professional
32bit lub 64bit PL Oem
MS Windows 7-8 Professional 32bit lub 64bit PL Oem
MS Windows 10 Home Premium 32bit lub 64bit PL Oem
MS Windows 8,1
32bit lub 64bit PL Oem

cena 579 pln netto
cena 579 pln netto
cena 399 pln netto
cena 399 pln netto

5.ABBYY PDF Transformer 3.0+ PL

419 zł
(Win 10 32 bit/64bit)
Pełna wersja OEM PL

219 zł – szt

ABBYY PDF Transformer 3 oferuje najwyższą jakość konwersji plików PDF. Dzięki wykorzystaniu
technologii OCR, program precyzyjnie "odczytuje" tekst we wszelkiego rodzaju plikach PDF (w tym plikach
PDF zawierających wyłącznie obraz lub zeskanowanych) w 184 językach.

6.ABBYY FineReader 14 Std PL – koniec przepisywania

419 zł – szt

ABBYY FineReader 14 to inteligentne oprogramowanie OCR, pozwalające przekształcać zeskanowane
dokumenty, pliki PDF i zdjęcia z aparatu cyfrowego do postaci umożliwiającej edycję i przeszukiwanie,
m.in. na pliki aplikacji Microsoft® Word, Excel® i przeszukiwalne pliki PDF. Oferowane przez nie
zaawansowane funkcje rozpoznawania dają użytkownikowi możliwość uwolnienia danych zawartych w
dokumentach i obrazach, równocześnie eliminując potrzebę ręcznego przepisywania.

7 Pełna wersja wieczysta – zawiera w sobie licencje dostępowe
CAL !

699 zł szt

System Windows Server 2019 Essentials to elastyczne, niedrogie i łatwe w użyciu rozwiązanie
serwerowe zaprojektowane i dostosowane cenowo dla sieci posiadających do 25 użytkowników
i 50 urządzeń ! PEŁNA Funkcjonalność i niskie koszty.

8, MS Windows Serwer Standard 2019 PL , 16 rdzeni procesora
Pełna wersja wieczysta
Najnowsza wieczysta wersja na pełen , nowy system operacyjny Microsoft.
Możliwość swobodnego przenoszenia na dowolny komputer.
Do wyboru dowolna wersja , najnowsza 2019 lub 2016 R2 lub 2008R2 PL.

8a, MS Windows Serwer Standard 2019, 2016 CAL
licencja dostępowa CAL na komputer lub użytkownika

9, Microsoft Visio Standard 2019 PL Pełna wersja wieczysta

1199 zł szt

42 zł szt
249 zł szt

Microsoft Visio Standard 2019 to narzędzie stworzone z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują
wszechstronnej platformy do tworzenia diagramów z bogatym wyborem wbudowanych wzorników.
Oprogramowanie umożliwia przystępne i atrakcyjne przedstawianie złożonych informacji w formie
czytelnych diagramów. Visio Standard zawiera wzorniki dla firm, podstawowe diagramy sieci, schematy
organizacyjne, blokowe i ogólne diagramy do rozmaitych zastosowań
Min zakup 5 szt lic. Jeżeli jest potrzebna mniejsza ilość programów można dokupić licencje uzupełniające
w cenie 10 zł szt pozwalające uzyskać poziom 5 szt potrzebnych do realizacji zam.

10, Microsoft Project Standard 2019 PL Pełna wersja wieczysta

499 zł szt

Utrzymuj porządek w projektach i twórz nowoczesne raporty ułatwiające mierzenie postępu w pracy i
komunikację. Microsoft Project Standard 2019 oferuje nowe i prostsze metody organizacji i monitorowania
projektów. Korzystaj z elastycznych funkcji ułatwiających rozpoczynanie pracy i poprawiających wydajność.
Łatwo twórz nowoczesne raporty, monitoruj postępy i skutecznie informuj o szczegółach projektów zespoły i
zainteresowane strony
Min zakup 5 szt lic. Jeżeli jest potrzebna mniejsza ilość programów można dokupić licencje uzupełniające
w cenie 10 zł szt pozwalające uzyskać poziom 5 szt potrzebnych do realizacji zam.

Programy antywirusowe.
275 zł 5
STANOWISK !

1,ESET NOD32 Endpoint Antivirus
Zalety: Rewelacyjny program antywirusowy i antyspayware.

Najmniej obciążający antywirus

na rynku, wykazujący się perfekcyjną skutecznością w ochronie komputerów i serwerów. W
cenie zawarta konsola administracyjna, doskonała ochrona proaktywna – rozpoznawanie i
unieszkodliwianie nowych nieznanych szkodliwych wirusów i programów szpiegujących.
Zwycięzca wielu rankingów. Najnowsza, pełna wersja.
ESET Endpoint Security jest rozbudowaną wersją NOD 32, bogatszą o zaporę sieciową i
kontrolę rodzicielską. Wersja Suite zapewnia ochronę stacji roboczych oraz dodatkowo
zabezpieczenie serwerów.
ODNOWIENIA , KONTYNUACJE licencji – kontakt licencje@corsoft.pl
ILOŚĆ
ESET NOD32 Antivirus Business Edition
ESET Endpoint
Security
komputerów
Liczba
szt.
Client – stacje robocze
Suite (z serwerami)
Client
Suite
5
255
375 zł
329
460 zł
680
830
10
419
530
1020
1245
15
613
795
1360
1660
20
818
1060
1450
1825
25
875
1100
1740
2190
30
1050
1320
2030
2555
35
1225
1540
2320
2920
40
1400
1760
2599
3250
50
1550
2000

2. AVAST! Professional Edition PL
Łagodny antywirus, nie obciąża systemu operacyjnego

(375 zł z serwerami )

179 zł 3
STANOWISKA !

79 zł - 1 stanowisko
109 zł - 3 stanowiska
159 zł - 5 stanowisk
299 zł - 10 stanowisk
449 zł - 15 stanowisk
590 zł - 20 stanowisk

3 G-DATA INTERNET SECURITY 2018 PL
Najnowsza wersja skutecznego programu antywirusowego. Zawiera dodatkowo: Firewall
(ochrona przed hakerami) Moduł kontroli rodzicielskiej, antyspam.
G Data Internet Security 2014 gwarantuje skuteczną i stabilną ochronę przed wirusami,
trojanami, hakerami, spamem i innymi zagrożeniami z Internetu dzięki zastosowaniu

205 – 5 stanowisk

najnowszych technologii. Zintegrowana kontrola rodzicielska chroni przed otwieraniem
niepożądanych stron

4 G-DATA ANTIVIRUS 2018 PL
G Data AntiVirus 2014 gwarantuje skuteczną i stabilną ochronę przed wirusami, trojanami oraz
innymi szkodnikami dzięki zastosowaniu nowoczesnej, inteligentnej kombinacji dwóch skanerów
antywirusowych, technologii cloud security i kontroli systemu operacyjnego

399 – 10 stanowisk
899 – 25 stanowisk
1750 – 50 stanowisk

179 – 5 stanowisk
299 – 10 stanowisk
729 – 25 stanowisk
1250 – 50 stanowisk

5 AVG AntiVirus Business Edition 2018 PL
AVG AntiVirus Business Edition to prosta w obsłudze, wielokrotnie nagradzana ochrona
antywirusowa, która chroni wszystkie dane. Program posiada 155 milionów aktywnych
użytkowników !
Najnowsza wersja skutecznego programu antywirusowego.
Ochrona przed wirusami i złośliwymi szpiegującymi programami.
Skanowanie wiadomości w programach pocztowych.
Zapora ogniowa chronić przed włamaniami do komputera.
Dodatkowa ochrona komputerów przenośnych (Firewall, Wi-Fi guard).
Ochrona serwera plików MS Winows 2003+ nowsze systemy serwerowe.
Ochrona serwera poczty MS Exchange
Zarządzanie sieciowe za pomocą konsoli zdalnej administracji
Wersja Próbna http://www.avg.com/pl-pl/download.prd-triavb

699 zł – 100 stan.
rok !

PAKIETY GRAFICZNE COREL , ADOBE

1. Corel CAD 2018 PL - Polska Wersja.

199 zł szt

Atrakcyjne cenowo rozwiązanie CAD zapewniające profesjonalne rezultaty
Precyzja zaawansowanych narzędzi do szkicowania 2D i projektowania 3D dostępnych w programie
CorelCAD™ 2018 daje użytkownikowi duże możliwości rozwoju w dziedzinie komunikacji wizualnej. Jest to
inteligentne, przystępne cenowo rozwiązanie do wykonywania szczegółowych rysunków wykorzystywanych
w projektach technicznych. Dzięki natywnej obsłudze plików DWG i optymalizacji obsługi systemów
Windows i macOS można na wybranej platformie cieszyć się zwiększoną wydajnością oprogramowania do
projektowania wspomaganego komputerowo. Program CorelCAD 2018 zapewnia elastyczne opcje
rozszerzeń zarówno dla nowych użytkowników, jak i dotychczasowych klientów.
Wersja do pobrania i szczegółowy opis funkcji.
https://www.coreldraw.com/pl/product/corel-cad/

2. CorelDRAW Technical Suite 2017 PL - Polska Wersja.
Pakiet CorelDRAW Technical Suite 2017 to kompletne rozwiązanie do profesjonalnego opracowywania
dokumentacji technicznej, zawierające specjalne narzędzia do tworzenia ilustracji, obsługujące wiele
formatów plików, a także umożliwiające przygotowywanie projektów do druku, publikacji w Internecie i na
urządzeniach mobilnych. Rozmaite techniczne zasoby projektowe z różnych lokalizacji i źródeł (w tym
projekty 3D) oraz opcjonalny dodatek do formatów montażowych 3D CAD* umożliwiają szybkie tworzenie
projektów. Wymianę plików ze współpracownikami i klientami ułatwiają opcje eksportu plików do ponad 100
formatów, między innymi: WebCGM, .SVG, .DWG, 3D PDF, .EPS oraz TIFF.

449 zł

Wersja do pobrania i szczegółowy opis funkcji.
https://www.coreldraw.com/pl/product/technical-suite/?topNav=pl

3. CorelDRAW Graphics Suite 2018 PL - Nowość !
Wieczysta licencja na najnowszy, pełny pakiet ,profesjonalnego programu graficznego.
Oprogramowanie do grafiki wektorowej, projektowania graficznego i tworzenia ilustracji.
Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite 2017 jako oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej,
składu stron, edycji zdjęć i trasowania doskonale nadaje się zarówno dla zawodowych

469 zł

1 stanowisko

359 zł
2 i kolejne stanowisko .

projektantów, jak i początkujących użytkowników pracujących nad wszelkiego rodzaju projektami
graficznymi. Precyzyjne narzędzia projektowe, wiodąca w branży zgodność z różnymi formatami
plików graficznych oraz wysokiej jakości pomoc kontekstowa pozwalają przekształcać twórcze
pomysły w profesjonalne prace.

4,Pinnacle Studio 21 ULTIMATE PL - VIDEO !

349 zł
2 STANOWISKA !
199 zł - Każde
następne stanowisko

Corel Pinnacle Studio 18 to nowoczesny, szybki i łatwy w obsłudze program do edycji wideo.
Umożliwia tworzenie niesamowitych filmów w formacie HD, lub projekcji stereoskopowego 3D w
warunkach domowych. Zapewnia zaawansowane funkcje, które pozwalają organizować i
edytować zaimportowane pliki Video. Pakiet zawiera nośnik instalacyjny w cenie.
Najważniejsze cechy:
·
·
·
·
·
·
·

szybki import filmów i zdjęć z urządzeń cyfrowych,
import i dopracowanie projektów z Pinnacle Studio na iPada
tworzenie filmów w technologii 3D oraz filmów w technologii HD,
funkcja Storyboard (seria ujęć) pozwala najpierw na szybkie projektowanie, a następnie
automatycznie tworzenie filmów
montaż klipów wideo, zdjęć i dźwięku,
wykorzystanie efektów 2D / 3D, menu, animacji i innych,
tworzenie ścieżek dźwiękowych, umieszczanie projektów na Facebooku YouTube, DVD

5.Corel Paint Shop Pro Photo 2018 Eng - FOTOGRAFIA

Najbogatsza wersja
pakietu – UTIMATE

199 zł szt

Profesjonalny program do obróbki fotografii cyfrowej, edycji zdjęć w rewelacyjnej cenie!
Program Corel PSP X8 to doskonały wybór dla wszystkich entuzjastów fotografii cyfrowej
Zawiera narzędzia zarówno do automatycznej, jak i zaawansowanej edycji zdjęć.
Wbudowane Centrum edukacyjne umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy!
Wyróżnia go łatwość obsługi i rewelacyjne efekty. Program dostarcza szereg przydatnych narzędzi
umożliwiających zaawansowaną edycję grafiki rastorowej - wśród których wymienić należy mechanizm
warstw, obiektów, konwersji kolorów, rozbudowanych operacji na palecie kolorów, a także tzw. Express
Lab, znacznie usprawniający prosty retusz dużej ilości fotografii. PaintShop Photo Pro oferuje pełną obsługę
formatów RAW, w tym także najnowszych Camera RAW, a także funkcje umożliwiające pracę z materiałami
wideo HD, tworzenie zintegrowanych projektów - np. książek fotograficznych, pokazów slajdów fotografii
HD, kart itp. oraz łatwego przetwarzania wsadowego i Smart Carver, służącą do prostego usuwania
wybranych obiektów z fotografii bez pogorszenia jej jakości.

6,Corel VideoStudio PRO X10 Eng - FILMY !
Profesjonalny program do montażu video i produkcji filmów w rewelacyjnej cenie !
Pakiet na 16 stanowisk do montażu video w rewelacyjnej cenie.
Popularny program tworzenia i edycji filmów. Pozwala szybko określić typowe parametry techniczne
projektu: wymiary filmu, format (m.in. 16:9), jego jakość(liczbę klatek na sekundę i kompresję),
próbkowanie dźwięku itp. Umożliwia wykorzystanie różnych efektów przejścia, filtrów, nałożenie
napisów, dołączenie podkładu muzycznego oraz zrenderowanie gotowego filmu, który może zostać
nagrany na płytę DVD lub dysk.

ADOBE – wersje roczne Creative Cloud.

199 zł szt

Cena netto
w zł/szt.

LICENCJONOWANIE ADOBE

7, Adobe® Creative Cloud™for teams – jeszcze więcej niz Master !
ZESTAW ZAWIERA WSZYSTKIE PROGRAMY ADOBE

1499 zł netto – szt
Całego Pakietu wszystkich
aplikacji CC rok.

Oprogramowanie zawiera wszystkie dostępne wersje językowe, w tym polską.

Oprogramowanie pozwala na instalacje w tradycyjny sposób - pełnej wersji na komputerze na dysku
twardym.
Do pracy nie jest wymagane połączenie z Internetem, wersja instaluję się na komputerze.
Połączenie Internetowe wymagane jest do pobrania oprogramowania z Internetu.
Pakiet zawiera poniższe aplikacje (skład pakietu w trakcie trwania subskrypcji może ulec zmianie.
W cenie zawarte są darmowe upgredy do wersji najnowszych, w trakcie trwania subskrypcji mogą
dojść także dodatkowe moduły otrzymywane bez opłat)

749 zł pojedyncza
aplikacja CC rok.

ODNOWIENIA , KONTYNUACJE licencji – kontakt licencje@corsoft.pl

Aplikacje komputerowe wchodzące w skład Adobe® Creative Cloud – Pakiet CC zawiera
wszystkie poniższe programy.
Dodatkowo można zakupić tylko wybraną, pojedynczą aplikacje – cena poszczególnych rozwiązań w
tabeli z lewej strony, ceny netto za roczną subskrypcje.
749 zł

Adobe Photoshop CC

749 zł

Adobe Illustrator CC

Adobe Lightroom
749 zł

Adobe InDesign CC

Adobe Premiere Pro CC

Adobe After Effects CC

749 zł

Adobe Dreamweaver CC

Adobe Muse CC

749 zł

Adobe Flash Professional CC

749 zł

Adobe Acrobat Pro

Adobe Audition CC

Adobe Bridge CC

Adobe Edge Animate CC

Adobe Edge Code CC

Adobe Edge Inspect CC

Adobe Edge Reflow CC

Adobe Fireworks CS6

Adobe Flash Builder Premium

Adobe InCopy CC

Adobe Prelude CC

Adobe Scout CC

Adobe SpeedGrade CC

Adobe Prelude Live Logger CC

Adobe Gaming SDK

Aplikacje dla urządzeń przenośnych Adobe® Creative Cloud
Adobe Brush CC

Adobe Shape CC

Adobe Color CC

Adobe Illustrator Draw

Adobe Premiere Clip

Adobe Illustrator Line

Adobe Photoshop Mix

Adobe Photoshop Sketch

Adobe Lightroom mobile

Behance

Adobe Voice

Pozostałe narzędzia i usługi Adobe® Creative Cloud
Lightroom

Bibloteki Creative Cloud

Adobe Creative Cloud Files

ProSite

Adobe Typekit

Behance

Adobe Story CC Plus

Adobe PhoneGap Build CC

Adobe Digital Publishing Suite

ADOBE – wersje wieczyste.

Nazwa

Cena netto
w zł/szt.

279 zł netto szt !
1,ADOBE Photoshop Elements 2018 PL Win - Fotografia
Podstawowa wersja programu do obróbki fotografii cyfrowej.
Wersja wieczysta, najnowsza licencja imienna wygenerowana dla odbiorcy
Program do pobrania bezpłatnie na podstawie licencji.
Oprogramowanie można przenosić i nie ma opłat abonamentowych.

2.ADOBE Premiere Elements 2018 PL WIN – Montaż Filmów

279 zł netto szt !

Podstawowa wersja programu do montażu i obróbki materiału Video.
Wersja wieczysta, najnowsza licencja imienna wygenerowana dla odbiorcy
Program do pobrania bezpłatnie na podstawie licencji.
Oprogramowanie można przenosić i nie ma opłat abonamentowych.

3,ADOBE Photoshop Elements + Premiere Elements 2018 PL

399 zł netto szt !

Pakiet obejmujący dwa programy - do montażu i obróbki materiału Video +
do obróbki fotografii cyfrowej.
Wersja wieczysta, najnowsza licencja imienna wygenerowana dla odbiorcy
Program do pobrania bezpłatnie na podstawie licencji.
Oprogramowanie można przenosić i nie ma opłat abonamentowych.

4.ADOBE Acrobat Pro DC 2017 PL

849 zł netto szt !

Wieczysta licencja na najbogatszą wersję Adobe Acrobat PRO.
Pełna swoboda w edytowaniu plików PDF.

5.ADOBE Lightroom v.6 ENG

349 zł netto szt

Program Photoshop Lightroom firmy Adobe jest zaawansowanym programem przeznaczonym do fotografii.
Jest to narzędzie, które samo w sobie stanowi "cyfrową ciemnię" i pomaga na każdym etapie wywoływania
plików RAW - począwszy od importowania zdjęć z aparatu, poprzez ich modyfikację, na prezentacji
skończywszy.

Sposób realizacji zamówień
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Okres realizacji zamówienia wynosi ok. 1-2 dni roboczych. Oferta ważna do
wyczerpania puli licencyjnej. Płatność przelewem po otrzymaniu oprogramowania. Pytania oraz zamówienia można
składać w Centrum Licencji Corsoft, bezpośrednio mailem licencje@corsoft.pl , telefonicznie pod nr. (022) 769 76 15,
0510 037 762 oraz na stronie internetowej. Serdecznie zapraszam do kontaktu w kwestii każdego oprogramowania,
z przyjemnością odpowiem na pytania.
Pozdrawiam.
Corsoft Licencje
Specjalista ds.oprogramowania
Andrzej Korzeniewski

ul.Trzykrotki 6
04-727 Warszawa
Nip.952-176-05-11, Regon 141347243
tel/fax 022 7697615 mob.0510 037 762

corsoft@corsoft.pl www.corsoft.pl

