Promocja - cennik urządzeń Ropam Elektronik z taryfami M2M Orange.

Promocja – cennik z taryfami M2M Orange –
instalator.

Myślenice 2014.04.25

Szanowni Państwo.
Na mocy podpisanych umów firma Ropam Elektronik s.c. stała się Partnerem M2M firmy Orange. W związku z tym oferta naszej firmy wzbogaciła się o rozwiązania integrujące Taryfy
Telemetryczne z urządzeniami naszej produkcji.
Poniżej prezentujemy kalkulacje najpopularniejszych produktów w połączeniu z abonamentami telemetrycznymi tzw. rozwiązanie. Cena końcowa, marża instalatora, prowizja dystrybutora
uzależniona jest modelu urządzenia, planu taryfowego, czasu trwania umowy. Mamy nadzieję, że powyższe działania i poszerzanie oferty pozytywnie wpłynie na dalszą współpracę i pozwoli Państwu na
zdobycie nowych rynków zbytu.
Taryfa Telemetryczna została stworzona z myślą o rozwiązaniach opartych na komunikacji M2M (machine-to- machine). Oferta pozwala połączyć ze sobą urządzenia znajdujące się w różnych
lokalizacjach, dzięki transmisji danych i wiadomościom SMS w sieci Orange. Atrakcyjne ceny oraz elastyczne pakiety kwotowe, które można wykorzystać zgodnie z potrzebami sprawiają, że stanowi ona
idealny wybór do zastosowań tego typu.
Najważniejsze właściwości Taryfy Telemetrycznej
• idealne rozwiązanie dla systemów telemetrii i abonentów sieci Orange,
• abonament to Pakiet Kwotowy M2M 20, 30, 40 lub 50 do wykorzystania w całości na SMS-y, MM-y, transmisje danych GPRS w sieci Orange,
• oferta skierowana do przedsiębiorców i osób fizycznych,
• numer telefonu i wszystkie usługi aktywne przez cały okres umowy bez potrzeby kontroli i doładowywania,
• atrakcyjny rabat na urządzenie dla abonenta, wynoszący około 33% wartości umowy z Orange (abonament * czas umowy),
• stała , wysoka marża (prowizja) dla firm instalacyjnych i dystrybucyjnych,
• podwójna korzyść - w ramach pakietów kwotowych dostajesz 100% więcej środków do wykorzystania,
• w ramach podwójna korzyści realny koszt SMS-a = 7,5gr a stawka za 10kB= 1gr,
• promocyjna opłata aktywacyjna 1 PLN,
• niewykorzystane środki przechodzą na jeden, następny okres rozliczeniowy,
• możliwość uruchomienia stałego IP z adresacją publiczną,
• elastyczność - możliwość wykorzystania pakietów kwotowych w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom transmisji,
• indywidualne podejście - możliwość jeszcze lepszego dopasowania do wymogów klienta,
• niskie koszty, szybki czas wdrożenia, rozbudowana infrastruktura Orange obejmująca cały obszar Polski,
• dowolna odległość między obiektami i użytkownikami, brak specjalnych zezwoleń.
Taryfa Telemetryczna to oferta skierowana do wszystkich firm i osób wykorzystujących w swojej działalności komunikację M2M (machine-to-machine). Jest przygotowana pod kątem rozwiązań opartych
na transmisji danych GPRS oraz przesyłaniu wiadomości SMS, MMS:

•
•
•
•
•

zdalnym monitorowaniu i zarządzaniu obiektami, systemami i urządzeniami,
systemach alarmowych typu system-abonent,
zdalnych pomiarach,
kontroli automatów sprzedaży,
zdalnym sterowaniu w systemach przemysłowych, wytwórczych .
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Produkt

Cena

M2M10/36

M2M15/36

M2M20/36

BasicGSM

Abonent

176

104

32

Instalator

131

59

Abonent

226

Instalator

BasicGSM-PS

MultiGSM

MultiGSM-PS

NeoGSM

NeoGSM-PS

1

M2M25/36

M2M10/24

M2M15/24

M2M20/24

M2M25/24

Uwagi

1

228

183

138

93

AT-GSM-MINI =
1 PLN

184

138

93

48

AT-GSM-MINI =
1 PLN

(+ antena GSM)

1

(+ antena GSM)

(+2 anteny GSM)

154

82

11

278

233

188

143

173

102

30

1

226

181

135

90

Abonent

226

154

82

11

278

233

188

143

Instalator

173

102

30

1

226

181

135

90

Abonent

276

204

132

61

328

283

238

193

Instalator

216

144

72

1

269

223

178

133

Abonent

246

174

102

31

298

253

208

163

Instalator

190

119

47

1

243

198

152

107

Abonent

306

234

162

91

358

313

268

223

Instalator

241

170

98

26

294

249

203

158

(+2 anteny GSM) )

(+2 anteny GSM) )

(+2 anteny GSM) )
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AT-GSM-MINI =
1 PLN

AT-GSM-MINI =
1 PLN

T-GSM-MINI =
1 PLN

Promocja - cennik urządzeń Ropam Elektronik z taryfami M2M Orange.
Opis abonamentu M2Mxx/mm gdzie:
- xx abonament: 10, 15, 20, 25 PLN netto
- mm czas trwania umowy: 36 lub 24 miesiące
Pakiet kwotowy do wykorzystania w ramach abonamentu do Orange
M2M 10 = 133 SMS-y lub 60 MMS-ów lub transmisja GPRS 20 MB, Pakiet Kwotowy 20
M2M 15 = 200 SMS-ów lub 90 MMS-ów lub transmisja GPRS 30 MB, Pakiet Kwotowy 30
M2M 20 = 266 SMS-ów lub 120 MMS-ów lub transmisja GPRS 40 MB, Pakiet Kwotowy 40
M2M 25 = 333 SMS-ów lub 151 MMS-ów lub transmisja GPRS 50 MB, Pakiet Kwotowy 50

•
•
•
•

cena abonent = sugerowana cena dla klienta końcowego rozwiązania, abonenta (użytkownika systemu),
cena instalator = jest to sugerowana cena dla instalatora, firm instalacyjnych lub agencji ochrony (korygowana od standardowej ceny zakupu po aktywacji w sieci
Orange, maksymalnie 10 dni po sprzedaży rozwiązania ),
wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne netto, bez kosztów transportu, wyceny, montażu, konfiguracji urządzeń itp.
sprzedaż rozwiązań z taryfami telemetrycznymi dostępna jest WYŁĄCZNIE u wybranych DYSTRYBUTORÓW,

•
•
•

prezentowana ceny, nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w przypadku negatywnej weryfikacji abonenta sprzedaż rozwiązania jest blokowana,
integralną częścią jest aktualny cennik i regulamin usług M2M Orange Polska S.A. , promocyjny koszt aktywacji przez Partnera M2M = 1 PLN
powyższa cennik ma zastosowanie dla zakupu jednorazowego poniżej 5 szt, dla większych ilości istnieje możliwość dodatkowych rabatów i upustów oraz negocjacji planów
taryfowych,

•

oferta skierowana do przedsiębiorców i osób fizycznych , do zrealizowania sprzedaży rozwiązania wymagane są:
podmiot gospodarczy (firmy, spółki):
- kopie dokumentów: NIP, REGON, KRS lub EDG oraz kopia DO osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu,
- przesłanie ww. dokumentów do Ropam Elektronik: m2m@ropam.com.pl , fax: 12-272-39-71, przesyłka pocztowa,
- dane instalatora, który będzie upoważniony do zakupu nadajnika, centrali GSM,
- dane kontaktowe do zrealizowania przesyłki z umową, telefon kontaktowy,
- przesłanie oświadczenie weryfikacyjnego (dostępne na e-mail) dla działu Fraud Orange (wymagane dla zamówień od 5szt.),
osoba fizyczna:
- kopie dokumentów: dowód osobisty DO rachunek (gaz energia, telefon, telewizję, czynsz) lub odcinek renty/emerytury lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
- przesłanie ww. dokumentów do Ropam Elektronik: m2m@ropam.com.pl , fax: 12-272-39-71, przesyłka pocztowa,
- dane instalatora, który będzie upoważniony do zakupu nadajnika, centrali GSM,
- dane kontaktowe do zrealizowania przesyłki z umową, telefon kontaktowy.

20114© Ropam Elektronik s.c. m2m@ropam.com.pl www.ropam.com.pl 12-272-39-71 cennik_ropam_orange_2014_instalator
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2. Schematy sprzedaży rozwiązań:
2a. Schemat sprzedaży rozwiązania i rozliczenia w przypadku schematu:
Ropam → Dystrybutor → Instalator → Klient

Wybór przez Klienta
abonamentu
i urządzenia

Przesłanie przez
Klienta
wymaganych
dokumentów
do Ropam oraz
wskazanie kanału
dystrybucji

Potwierdzenie
włączenia rozwiązania
do sieci Orange

Przesłanie przez
Ropam umowy
Orange + SIM
do Klienta,
podpisanie, odesłanie,
akceptacja

Ropam, korekta ceny
sprzedaży urządzenia
(tabela, cena hurtowa)
dla Dystrybutora +
wypłata prowizji

Ropam, sprzedaż
wybranego
urządzenia Ropam
do wskazanego
Dytrybutora
(ceny standardowe)

Dystrybutor, korekta
ceny sprzedaży
urządzenia
(tabela, cena hurtowa)
dla Instalatora

Dystrybutor, sprzedaż
wybranego
urządzenia Ropam
do wskazanego
Instalatora
(ceny standardowe)

Zainstalowanie
i aktywowanie
rozwiązania przez
Instalatora u Klienta

Instalator, rozliczenie
instalacji i konfiguracji
rozwiązania

2b. Schemat sprzedaży rozwiązania i rozliczenia w przypadku schematu:
Ropam → Dystrybutor → Instalator (agencja ochrony, monitoring teletechniczny)

Wybór przez
Instalatora
abonamentu
i urządzenia

Przesłanie przez
Instalatora
wymaganych
dokumentów
do Ropam oraz
wskazanie kanału
dystrybucji

Przesłanie przez
Ropam umowy
Orange + SIM
do Instalatora,
podpisanie, odesłanie,
akceptacja

Potwierdzenie
włączenia rozwiązania
do sieci Orange

Ropam, sprzedaż
wybranego
urządzenia Ropam
do wskazanego
Dytrybutora
(ceny standardowe)

Ropam, korekta ceny
sprzedaży urządzenia
(tabela, cena hurtowa)
dla Dystrybutora +
wypłata prowizji

Dystrybutor, sprzedaż
wybranego
urządzenia Ropam
do wskazanego
Instalatora
(ceny standardowe)

Dystrybutor, korekta
ceny sprzedaży
urządzenia
(tabela, cena hurtowa)
dla Instalatora
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Zainstalowanie
i aktywowanie
rozwiązania przez
Instalatora

