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Ceník produktů – komerční uživatelé 
(ceny jsou uvedeny v USD a neobsahují 21% DPH) 

 

 

 

 

 
Produkty 

 

 
Maple 2016 Profesionální edice: Nová licence: Upgrade z 2015:   Upgrade z 18, 17: (3)     

  Single-licence 2,845  1,470 1,720 

Multilicence (2-4 uživatelů) 2,565 1,325 1,550 

Multilicence (5-9 uživatelů) 2,275 1,175 1,375 

Multilicence (10+ uživatelů) Konzultujte s prodejcem 
 

 
MapleSim 2016 Profesionální edice: (1) Nová licence: Upgrade z 2015: Upgrade ze  7, 6: 

Single-licence 6,995  3,710  4,895 

Multilicence (2-4 uživatelů) 6,315 3,345 4,410 

Multilicence (5-9 uživatelů) 5,595 2,970 3,910 

Multilicence (10+ uživatelů) Konzultujte s prodejcem 
 
 
 

 
Školení 

 

 
Standardní školení: 

Denní sazba (7) 2,500 

3-denní balík (7) 6,250 
 

 
Dodatečná osoba, za den 625 

Minimální poplatek za obsah 1,875 
 

 
Vlastní online školení: 

Za hodinu 565 

 
 
EMP: 
První rok je EMP obsaženo ve všech objednávkách. 
Po vypršení je možné obnovit EMP za 20% z celkové ceny. 
 
Concurrent instalace:  
Všechny ceny jsou pro non-concurrent instalaci (single verze).  
Pro síťové (plovoucí) licence se používá koeficient 2, kterým se  
násobí cena za non-concurrent, 4x cena pro více zemí. 
 
Domácí použití Maple:  
Jsou obsaženy v každé objednávce. 
 
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 
 
Množstevní slevy: 
Množstevní slevy pro doplňky a toolboxy se řídí stejným 
 systémem jako Maple. 
 
Pozn.:  
Všechny produkty jsou včetně technické podpory. 
(1) Vyžaduje licenci Maple  
(2) MapleNet je instalován na server a cena je uvedena za  
procesor  
(3) Při obnovení nižších verzí než je uvedeno v ceníku, nemáte  
nárok na slevu pro upgrade 
(4) Osobní edice podporuje 8 CPU v clusteru. Cluster Edition  
podporuje neomezené množství CPU v clusteru. 
(5) Možná množstevní sleva. Pro další informace nás kontakujte. 
(6) Je požadovaná licence MapleSim  
(7) Plus úhrada cestovních/ubytovacích výdajů instruktora. Až pro 
4 účastníky. 
(8) Licence je na 12 měsíců, po této době si musí uživatel 
zakoupit opět licenci. 
(9) MapleSim je pouze pro interní účely organizace. Další poplatky  
v souvislosti s užitím jinde než v organizaci. 
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Toolboxy 

 

 
MapleNet (2)(8) 11,250 

 

 
MapleSim Server (2)(8)(9) 18,745 

 

 
Maple Add-ons 

Global Optimization Toolbox for Maple (1) 3,745 

BlockImporter™ (1) 1,495 

Grid Computing Toolbox for Maple: Personal Edition (1), (4), (5) 300 

Grid Computing Toolbox for Maple: Cluster Edition (1), (4), (5) 1,495 

Maple IDE 245 
 

 
MapleSim Add-ons 

MapleSim Driveline Component Library (6) 6,995 

MapleSim™ Connector for LabVIEW™ and NI VeriStand™ Software  (6) 4,995 

MapleSim™ Connector (6) 4,995 

Control Design Toolbox (6) 1,495 

MapleSim Tire Component Library  (6) 6,995 

MapleSim Connector for B&R Automation Studio (6) 4,995 

MapleSim Connector for FMI (6) 4,995 

MapleSim Hydraulics Library® from Modelon (6) 6,995 

MapleSim Connector for JMAG®-RT (6) 12,125 

MapleSim Battery Library (6) 6,995 

MapleSim CAD Toolbox (6) 6, 995 
 

 
Profesionální balíky 

 

 
Balík pro 3 uživatele: Maple a MapleSim 22,500 

Balík pro 5 uživatelů: Maple a MapleSim 37,500 

 
 
EMP: 
První rok je EMP obsaženo ve všech objednávkách. 
Po vypršení je možné obnovit EMP za 20% z celkové ceny. 
 
Concurrent instalace:  
Všechny ceny jsou pro non-concurrent instalaci (single verze).  
Pro síťové (plovoucí) licence se používá koeficient 2, kterým se  
násobí cena za non-concurrent, 4x cena pro více zemí. 
 
Domácí použití Maple:  
Jsou obsaženy v každé objednávce. 
 
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 
 
Množstevní slevy: 
Množstevní slevy pro doplňky a toolboxy se řídí stejným 
 systémem jako Maple. 
 
Pozn.:  
Všechny produkty jsou včetně technické podpory. 
(1) Vyžaduje licenci Maple  
(2) Cena je uvedena za procesor  
(3) Při obnovení nižších verzí než je uvedeno v ceníku, nemáte  
nárok na slevu pro upgrade 
(4) Personal Edition podporuje 8 CPU v clusteru. Cluster Edition 
podporuje neomezené množství CPU v clusteru. 
(5) Možná množstevní sleva. Pro další informace nás kontakujte. 
(6) Je požadovaná licence MapleSim  
(7) Plus úhrada cestovních/ubytovacích výdajů instruktora. 
(8) Licence je na 12 měsíců, po této době si musí uživatel zakoupit  
opět licenci. 
(9) MapleSim je pouze pro interní účely organizace. Další poplatky  
v souvislosti s užitím jinde než v organizaci. 
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