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Ceník produktů – akademická licence 
(ceny jsou uvedeny v USD a neobsahují 21% DPH) 

 

  

 

 

 

 

Maple 2017: Univerzity  
 

Počet uživatelů Nová licence Upgrade z Maple 2016:   Upgrade z Maple2015,18: 

 
1 1,560 785 870 

 
 
 
 
 

 
 

Multilicence: 

Počet uživatelů Nová licence Upgrade z Maple 2016: Upgrade z Maple 2015, 18: 

2 - 4 (1,120*počet uživatelů) (560*počet uživatelů) (785*počet uživatelů) 

5 - 100 (160*počet uživatelů)+ 4,515 50% z ceny nové licence 70% z ceny nové licence 
 
 
 
 
 

MapleSim 2017: Univerzity 
 

 

Počet uživatelů Nová licence Upgrade z 2016:           Upgrade z MapleSim2015, 7: 

1 1,560 785 1,095 
 
 
 
 
 
 

Multilicence: 

Počet uživatelů Nová licence Upgrade z 2015:          Upgrade z MapleSim 2015, 7: 
2 - 4 (1,120*počet uživatelů) (560*počet uživatelů) (785*počet uživatelů) 
5 - 100 (128*počet uživatelů)+ 3,611 50% z ceny nové licence 70% z ceny nové licence 

 
Přídavná  domácí licence 

245 

 

 
 
EMP: 
První rok je EMP obsaženo ve všech objednávkách,  
kromě e-knih a studijních  materiálů. 
Po vypršení je možné obnovit EMP za  40% z  
celkové ceny. 

Concurrent instalace: 
Pokud není uvedeno jinak, všechny ceny jsou pro  
non-concurrent instalaci (single verze). 
Pro síťové (plovoucí) licence se používá koeficient  
1,5, kterým se násobí cena za  non-concurrent. 

Domácí použití: 
Každá single licence obsahuje 1 licenci pro domácí  
použití. Při nákupu multilicence jsou dle  
rozhodnutí místního  zastoupení poskytovány   
licence pro domácí použití. 
Pouze pro členy akademické obce. 
Počet je omezen počtem zakoupených licencí. 
 

Virtualizace: 

Platí pojistné 25%. 

Upgrade: 

50% z nové licence při upgrade ze starší licence o 1  
stupeň 
70% z nové licence při upgradu ze starší licence o 2 
nebo 3 stupně. 
Poplatky za  upgrade pro doplňkové produkty se  
počítá na stejných slevách jako Maple a MapleSim. 
Při obnovení nižších verzí než jsou  uvedeny v  
ceníku, nemáte nárok na slevu pro upgrade. 

Rozšíření licence: 
Spočítat celkovou cenu, která bude pro celkový  
počet licencí, které by zákazník chtěl vlastnit. Pak  
se podělí počtem nového celkového počtu  
uživatelů a vyjde uživatelská cena v tomto objemu. 
Poté, se vynásobí počtet nových uživatelů, které  
zákazník chce nyní přidat do svého původního celku.  
Příklad: Zákazník původně koupil Maple licence pro  
10 uživatelů. Teď chtějí koupit o pět víc. 15 celkový  
počet uživatelů je  5531/15 = 369 USD za uživatele x  
5 nových uživatelů = 1844 USD za dalších 5 licencí. 

Pozn.: 
Včetně technické podpory. 
MapleSim vyžaduje licenci Maple. 
Classroom licence je určena pro výuku 
studentů, ne pro použití ve výzkumu. 
 (1) Obsahuje MapleSim a Maple. 
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Ceník produktů – akademická licence 
(ceny jsou uvedeny v USD a neobsahují 21% DPH) 

 

  

 

 

 

 

MapleSim 2017 Classroom licence: Univerzity 
 

 
Výukový program MapleSim: (1) Pouze MapleSim: 

Multilicence Multilicence 

 
Síťová Síťová 

2-9 490*počet uživatelů 2-9 245*počet uživatelů 

10-29 365*počet uživatelů 10-29 185*počet uživatelů 

30+ 250*počet uživatelů 30+ 125*počet uživatelů 
 
 
 
Učitelská licence pro vyšší odobrné a střední školy 

 

EMP: 

První rok je EMP obsaženo ve všech objednávkách, 

kromě e-knih a studijních materiálů. 

Po vypršení je možné obnovit EMP za 40% z celkové 
ceny. 

 
Concurrent instalace: 
Pokud není uvedeno jinak, všechny ceny jsou pro non-
concurrent instalaci (single verze). 
Pro síťové (plovoucí) licence se používá koeficient 1,5, 
kterým se násobí cena za non-concurrent. 

 
Domácí použití: 

  Každá single licence obsahuje 1 licenci pro domácí  
  použití. Při nákupu multilicence jsou dle rozhodnutí  
  místního  zastoupení poskytovány   
  licence pro domácí použití. Pouze  
  pro členy akademické obce. 
  Počet je omezen počtem zakoupených licencí. 

 
Virtualizace: 
Platí pojistné 25%. 

 
Upgrade: 
50% z nové licence při upgrade ze starší licence o 1  
stupeň 
70% z nové licence při upgradu ze starší licence o 2 
nebo 3 stupně 
Poplatky za  upgrade pro doplňkové produkty se  
počítá na stejných slevách jako Maple a MapleSim. 
Při obnovení nižších verzí než jsou  uvedeny v  
ceníku, nemáte nárok na slevu pro upgrade. 

Rozšíření licence: 
Spočítat celkovou cenu, která bude pro celkový  
počet licencí, které by zákazník chtěl vlastnit. Pak  
se podělí počtem nového celkového počtu  
uživatelů a vyjde uživatelská cena v tomto objemu. 
Poté, se vynásobí počtet nových uživatelů, které  
zákazník chce nyní přidat do svého původního celku.  
Příklad: Zákazník původně koupil Maple licence pro  
10 uživatelů. Teď chtějí koupit o pět víc. 15 celkový  
počet uživatelů je  5531/15 =  369 USD za uživatele x  

   5 nových uživatelů = 1844 USD za dalších 5 licencí. 
Pozn.: 
Včetně technické podpory. 
MapleSim vyžaduje licenci Maple. 
Classroom licence je určena pro výuku studentů, ne pro 
použití ve výzkumu. 

   (1) Obsahuje MapleSim a Maple. 
 

 

 

 
 

Single-licence  

Učitelská licence Maple 2017    310 

Učitelská licence MapleSim 2017       310 
 
 
 
Vyšší odborné školy 

 
Maple 2017 licence pro učebnu MapleSim 2017 licence pro učebnu 

Multilicence Multilicence 
 

 
Síťová: Síťová: 

2-9 245*počet uživatelů 2-9 245*počet uživatelů 

10-29 185*počet uživatelů 10-29 185*počet uživatelů 

30+ 125*počet uživatelů 30+ 125*počet uživatelů 
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Ceník produktů – akademická licence 
(ceny jsou uvedeny v USD a neobsahují 21% DPH) 

 

  

 

 

 

 

Střední školy 
 
 

Maple 2017 

 
Síťová multilicence: 

Licence pro učebnu 140*počet uživatelů 

Celoškolská licence 3,745 

Celoškolská licence upgrade: z Maple 2015 1,495 

Celoškolská licence upgrade: Maple 18, 17 1,870 
 
 

MapleSim 2017 
 

 

Síťová multilicence: 

Licence pro učebnu 140*počet uživatelů 

Celoškolská licence 3,745 
 
 
 

Elektronické knihy a studijní příručky 
 

 
The Mathematics Survival Kit - Maple Edition 36.25 

Advanced Engineering Mathematics with Maple 156.25 

Advanced Engineering Mathematics with Maple: Student Solution Manual 43.75 

Calculus Study Guide 24.95 

Precalculus Study Guide 24.95 

 
 
 

 
EMP: 

První rok je EMP obsaženo ve všech objednávkách,  

kromě e-knih a studijních materiálů. Po vypršení je  
možné obnovit EMP za 40% z celkové ceny. 

 
Concurrent instalace: 
Pokud není uvedeno jinak, všechny ceny jsou pro  
non-concurrent instalaci (single verze). 
Pro síťové (plovoucí) licence se používá koeficient 1,5,  
kterým se násobí cena za non-concurrent. 
 
Virtualizace: 
Platí pojistné 25%. 
 
Upgrade: 
50% z nové licence při upgrade ze starší licence o 1  
stupeň 
70% z nové licence při upgradu ze starší licence o 2 nebo  
3 stupně 
Poplatky za  upgrade pro doplňkové produkty se  
počítá na stejných slevách jako Maple a MapleSim. 
Při obnovení nižších verzí než jsou  uvedeny v  
ceníku, nemáte nárok na slevu pro upgrade. 
 
Rozšíření licence: 
Spočítat celkovou cenu, která bude pro celkový  
počet licencí, které by zákazník chtěl vlastnit. Pak  
se podělí počtem nového celkového počtu  
uživatelů a vyjde uživatelská cena v tomto objemu. 
Poté, se vynásobí počtet nových uživatelů, které  
zákazník chce nyní přidat do svého původního celku.  
Příklad: Zákazník původně koupil Maple licence pro  
10 uživatelů. Teď chtějí koupit o pět víc. 15 celkový  
počet uživatelů je $ 5531/15 = $ 369 za uživatele x  
   5 nových uživatelů = 1844 $ za dalších 5 licencí 
Pozn.: 
Včetně technické podpory. 
MapleSim vyžaduje licenci Maple. 
Classroom licence je určena pro výuku  
studentů, ne pro použití ve výzkumu. 
 
(1) Obsahuje MapleSim a Maple. 
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Ceník produktů – akademická licence 
(ceny jsou uvedeny v USD a neobsahují 21% DPH) 

 

  

 

 

 

 

Doplňky a produkty třetích stran 
 
 

MapleNet (1)(5) 7,500 

  MapleSim Explorer (7)            700 
MapleSim Server (1)(5)(6) 12,495 

 

 

Doplňky Maple: 

Global Optimization Toolbox for Maple (2) 1,245 

BlockImporter™ (2) 620 

Grid Computing Toolbox for Maple: Personal Edition (2), (3) 150 

Grid Computing Toolbox for Maple: Cluster Edition (2), (3) 775 
 

 
MapleSim Add-ons 

MapleSim Driveline Component Library (4) 1,560 

MapleSim™ Connector for LabVIEW™ and NI VeriStand™ Software (4) 620 

MapleSim™ Connector (4) 620  

 
 
 
EMP: 

První rok je EMP obsaženo ve všech objednávkách, kromě e-knih a  
studijních materiálů. Po vypršení je možné obnovit EMP za 40% z  
celkové ceny. 
 
Concurrent licence: 
Pro nákup concurrent licencí se používá stejná metoda jako u hlavního 
produktu Maple, na kterém jsou provozovány. 
 
Domácí pužití: 
Používá se stejná metoda jako u hlavního pruduktu Maplesoftu, na 
kterém jsou provozovány. 

 
Množstevní slevy: 
Množstevní slevy pro toolboxy a doplňky se řídí stejným systémem 
jako Maple. Nezahrnuje produkty třetích stran. 
 
Upgrade: 
Pokud není uvedeno jinak: 
50% z ceny nové licence pro upgrade z jedné verze. 
70% z ceny nové licence pro upgrade ze dvou nebo tří verzí 

     Control Design Toolbox (4)           620 
MapleSim Tire Component Library  (4) 1,560 
MapleSim Pneumatics Library from Modelon (4) 1,560 

MapleSim Connector for FMI (4) 620 

MapleSim Hydraulics Library® from Modelon (4) 1,560 

MapleSim Connector for JMAG®-RT (4) 2,495 

MapleSim Battery Library (4) 1,560 

MapleSim CAD Toolbox (4) 1,560 

MapleSim Heat Transfer Library from CYBERNET(4) 1,560 

Poznámky: 

(1) Cena za jádro. 
(2) Vyžaduje licenci Maple. 
(3) Personal  Edition supports up to 8 CPUs v clusteru. Cluster Edition 
podporuje neomezené množství CPU v cluseru. 
(4) Vyžaduje licenci MapleSim. 
(5) Roční licence jsou platné po dobu 12 měsíců. Po této době uživatel 
musí znovu zakoupit licenci. 
(6) MapleSim server je pouze pro vnitřní použití organizace. Dodatečné 
poplatky se mohou vztahovat k používání mimo organizaci.  
(7) Maple a MapleSim doplňky  jsou v prodeji v kombinaci s  Maple Sim  
Explorer za plnou cenu
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Ceník produktů – akademická licence 
(ceny jsou uvedeny v USD a neobsahují 21% DPH) 

 

  

 

 

 

Počet uživatelů (N) 
<150 33.75 p r o  j e d n o h o  u ž i v a t e l e  

150-7500    430.00 /√N 
>7500 5.00 p r o  j e d n o h o  u ž i v a t e l e  

 

 
 
 
 

Možnosti: 
 

 
Implementační služby 

Navýšení o 25% ze základní ceny za SLA (smlouva o úrovni služeb). 
 
 
 
Maple T.A.: Střední školy 

 

N je počet studentských účtů, které budou 

vytvořeny během roku. 

 
Maple T.A. a Placement Test Suite jsou licence na 1 
rok. Školy musí licence obnovovat každý rok. 

 
Cena za studenta je stejná jak za instalaci u 
zákazníka tak za hostování u Maplesoftu. 

 
Cena za studenta je stejná, jestliže je 
licence zakoupená školou, studentem 
nebo stáhnutá z webového úložiště 
Maplesoftu. 

 
SLA (smlouva o úrovni služeb) poskytuje záruky na 
provozuschopnost, finanční záruky zákazníkovi, 
pokud by provzuschopnost klesla pod tyto záruky a 
závazky týkající se doby odezvy na řešení problému, 
pokud zákazník vyžaduje tuto možnost, je nutné 
podepsat SLA. 
 
Pokud dojde k distribuci, Maplesofrt bude mít k prodeji dva 
dny implementačních služeb set-up platformu. 

 
Může být provedena stand-alone uvnitř CMS/LMS. 

 
Placement Test Suite pouze u škol s možností 
umístění testů MAA. Zákazníci mohou používat MAA 

obsah po zaplacení, nebo si mohou vytvořit vlastní 
obsah rozřazovacích testů. 

 
Poznámky: 
(1) Minimální nákup 25 licencí. 
(2) K dispozici pouze stávajícím uživatelům Maple T.A. 

 
Jeden uživatel (1) 6.25 
 
 
 

 
Síťová licence  2,495.00 
 
 
 
Placement Test Suite 

Celoškolská licence 
Počet studentů (N) Pouze obsah: (3) 

 

 
 

 

Maple T.A.: Vysoké školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1,500 za den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-500 11.90 per student 4.40 per student 

501-999 9.40 per student 3.75 per student 

1000-1999 7.50 per student 3.15 per student 

>2000 6.25 per student 2.50 per student 
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Ceník produktů – akademická licence 
(ceny jsou uvedeny v USD a neobsahují 21% DPH) 

 

  

 

 
 

 

Produkty pro výzkumné účely 
 
 

GOT Academic Research Bundle 3,440 
(Maple + MapleSim + Global Optimization Toolbox) 

 

 

Connector Academic Research Bundle 2,910 

(Maple + MapleSim + 1 MapleSim Connector) 
 
 

Library Academic Research Bundle 3,720 

(Maple + MapleSim + 1 MapleSim Library) 
 

 
Automotive Academic Research Bundle 6,095 

(Maple + MapleSim + Driveline Library + Tire Library + MapleSim Connector) 

 

 
EMP: 
První rok je EMP obsaženo ve všech objednávkách, kromě e-knih a  
studijních materiálů. Po vypršení je možné obnovit EMP za 40% z  
celkové ceny. 
 
Concurrent licence doplňků: 
Pro nákup concurrent licencí se používá stejná metoda jako u hlavního 
produktu Maple, na kterém jsou provozovány. 
 
Domácí použití doplňků: 
Používá se stejná metoda jako u hlavního pruduktu Maplesoftu, na 
kterém jsou doplňky provozovány. 
 
Množstevní slevy doplňků: 
Množstevní slevy pro toolboxy a doplňky se řídí stejným systémem 
jako Maple.  
 
Upgrade doplňků: 
Pokud není uvedeno jinak: 
50% z ceny nové licence pro upgrade z jedné verze. 
70% z ceny nové licence pro upgrade ze dvou nebo tří verzí 
 
Poznámky: 
(1) Cena za jádro. 
(2) Vyžaduje licenci Maple. 
(3) Personal  Edition podporuje až 8 CPUs v clusteru. Cluster Edition 
podporuje neomezené množství CPU v clusteru. 
(4) Vyžaduje licenci MapleSim. 
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