CENNIK
serwisu internetowego monteStory zlokalizowanego w domenie https://app.montestory.pl
Ważny od 01 grudnia 2020
Cena korzystania z serwisu monteStory uzależniona jest od zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym
ilości dzieci, wybranego okresu umowy oraz wybranych modułów zgodnie z poniższą tabelą.
Podane ceny określają cenę za 1 dziecko/miesiąc. Ceny są cenami brutto ze stawką VAT 0%
Czas trwania umowy:

Moduł bazowy

Moduł cateringowy*

Moduł finansowy*

12 miesięcy

5,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

6 miesięcy

5,50 zł

1,80 zł

1,80 zł

1 miesiąc (umowa na
czas nieokreślony)

6,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

* Moduły cateringowy i finansowy są opcjonalne

Obowiązuje minimalna stawka w wysokości 200 zł za miesiąc od placówki.
Przykład naliczania opłaty:
Umowa na moduł bazowy i moduł cateringowy dla 30 zadeklarowanych dzieci podpisana na okres 12
miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia.
Obliczenia: (5,00 zł + 1,50 zł) x 30 dzieci = 195 zł miesięcznie przez 12 miesięcy. W związku z tym że
sumaryczna kwota jest niższa niż 200 zł, cena za miesiąc od placówki wyniesie 200 zł.
Zmiana ilości dzieci
Istnieje możliwość zmiany dostępnej ilości dzieci w serwisie w czasie trwania umowy. Naliczana jest
wówczas opłata wyrównawcza za dodatkową ilość dzieci za pozostały okres umowy (ilość miesięcy jest
zaokrąglana w górę).
Przykład naliczania opłaty za dodatkowe dzieci w trakcie trwania umowy:
W trakcie trwania umowy z przykładu powyżej, 7 września placówka prosi o dodanie 5 dzieci. Do końca
umowy pozostało w zaokrągleniu 4 miesiące.
Obliczenia: (5,00 zł + 1,50 zł) x 5 dzieci = 32,5 zł
Od października opłata miesięczna będzie wyższa o 32,50 zł. Natomiast we wrześniu będzie dopłata
32,50 zł.
Jaka jest funkcjonalność poszczególnych modułów?
1. Moduł bazowy
blog
galeria zdjęć
system wiadomości

aktualności, plan pracy
zbiorowa wysyłka maili do rodziców
kalendarz
monitorowanie pracy dzieci
zarządzanie materiałami (przedszkola)
kanon pracy (szkoły)
zarządzanie kontami rodziców, nauczycieli i pracownikami administracji
pliki do pobrania
2. Moduł cateringowy
menu dostępne dla rodziców online
zamawianie / anulowanie zamówień przez rodziców online
statystyki dzienne i miesięczne zamówień
automatyczne zamówienia do firmy cateringowej
konta dla firmy cateringowej
3. Moduł finansowy
rozliczenia z rodzicami online
automatyczne obliczenia czesnego i stałych kosztów
dodawanie kosztów jednorazowych
przypomnienia dla rodziców o zaległościach
automatyczne naliczanie kosztów cateringu z modułu cateringu
statystyki płatności

