
Astralyx for windows

Prijslijst maart 2023 (prijzen excl. BTW)

1) Module boekhouding                                                                                                                   Prijs €uro  
1 Dossier 2.500,00 €
5 Dossiers 2.750,00 €
10 Dossiers 3.000,00 €
25 Dossiers 3.250,00 €
50 Dossiers 3.500,00 €
100 Dossiers 3.750,00 €
250 Dossiers 4.000,00 €
500 Dossiers 4.250,00 €
1000 Dossiers 4.500,00 €

2) Module facturatie & stock                                                                                                          Prijs €uro  
1 Dossier 2.500,00 €
5 Dossiers 2.750,00 €
10 Dossiers 3.000,00 €
25 Dossiers 3.250,00 €
50 Dossiers 3.500,00 €
100 Dossiers 3.750,00 €
250 Dossiers 4.000,00 €
500 Dossiers 4.250,00 €
1000 Dossiers 4.500,00 €
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Astralyx for windows

Prijslijst maart 2023 (prijzen excl. BTW)

3) Optionele modules                                                                                                                       Prijs €uro  
Kassabeheer    750,00 €
Intrastat    500,00 €
Fostplus / Recupel    500,00 €
Importmodule verkoopfacturen boekhouding (CSV-file)    750,00 €
Historiek    250,00 €
Tijdsregistratie / Werkuren    750,00 €
Projectbeheer    500,00 €
Transportbeheer    900,00 €
Toestellenbeheer    500,00 €
Serienr. / Lotnr.    750,00 €
Voorziene prijzen    750,00 €
Betalingsmodule (SEPA XML)    500,00 €
Speciale prijzen (artikelpromoties, speciale artikelprijs per klant)    750,00 €
Module bouw (koppeling BTW-attest 6%)    250,00 €
Reports & Queries + koppeling Astralyx per menu 1.000,00 €
Webwinkel Weblyx (gekoppeld aan Astralyx facturatie & stock) Prijs op aanvraag
Export (klant/artikel/groep/foto’s) via FTP naar externe website/webshop (derden) 1.250,00 €
Import (bestellingen) via FTP van externe website/webshop (derden) Prijs op aanvraag
Catalogusbeheer op maat (optie Reports & Queries is nodig) Prijs op aanvraag
Planning (manueel)    750,00 €
Uitgebreide planning (automatisch / FIFO) Prijs op aanvraag
Samengestelde artikels (onbeperkt aantal artikels)    750,00 €
Barcode picking Prijs op aanvraag
Uitgebreide logistiek (klanten, leveranciers, artikels)    500,00 €
Uitgebreide export artikels (CSV-file) 1.000,00 €
Export facturen naar Expert/M (vanuit facturatie)    750,00 €
Actie / Kleur document    900,00 €
OSS BTW EU 1.250,00 €

4) Installatie ter plaatse & opleiding                                                                                             Prijs €uro  
Installatie & opleiding (prijs per uur)      95,00 €
Verplaatsingsonkosten (prijs per kilometer heen/terug)        0,75 €
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Astralyx for windows

Prijslijst maart 2023 (prijzen excl. BTW)

5) Update-contract LIGHT (enkel update via internet)

Update-contract wordt afgesloten per jaar en dient per kwartaal betaald te worden.
Kwartaalprijs : 4% van de totale softwareprijs met een minimum van 95,00 € (exclusief BTW)

Update-contract bevat : 
Punt 1 Nieuwe versie wordt geïnstalleerd via de website www.astralyx.be

Indien de klant dit wenst, kan de installatie door KOALA ter plaatse uitgevoerd
worden, en dit tegen het uur- en kilometertarief dat van toepassing is.
De updates worden pas opgestuurd indien de kwartaalupdate betaald is.
De betalingen dienen als volgt te gebeuren :

Kwartaal 1 : ten laatste eind januari 
Kwartaal 2 : ten laatste eind april 
Kwartaal 3 : ten laatste eind juli
Kwartaal 4 : ten laatste eind oktober

De klant dient ALTIJD, vooraleer de update uit te voeren, een backup te nemen
van zijn computerbestanden.
Fouten bij de update door een tekort aan schijfruimte en/of fouten in het computer-
systeem vallen NIET onder garantie.

Punt 2 Er is minimum 1 update per jaar voorzien.
Een update wordt geleverd met 1 maand waarborg (garantie) op de goede werking
van het softwarepakket.
Eventuele uitbreidingen en/of beperkingen aan het softwarepakket zijn niet opgeno-
men in de garantie.

Punt 3 De klant wordt op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen in de 
KOALA softwarepakketten.
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Astralyx for windows

Prijslijst maart 2023 (prijzen excl. BTW)

6) Update-contract (update & support via e-mail)

Update-contract wordt afgesloten per jaar en dient per kwartaal betaald te worden.
Kwartaalprijs : 6% van de totale softwareprijs met een minimum van 135,00 € (exclusief BTW)

Update-contract bevat : 
Punt 1 Support via e-mail

Probleem en/of vraag dient te worden gemaild (samen met printout screen)
Punt 2 Nieuwe versie wordt geïnstalleerd via de website www.astralyx.be of via CD-ROM.

Indien de klant dit wenst, kan de installatie door KOALA ter plaatse uitgevoerd
worden, en dit tegen het uur- en kilometertarief dat van toepassing is.
De updates worden pas opgestuurd indien de kwartaalupdate betaald is.
De betalingen dienen als volgt te gebeuren :

Kwartaal 1 : ten laatste eind januari 
Kwartaal 2 : ten laatste eind april 
Kwartaal 3 : ten laatste eind juli
Kwartaal 4 : ten laatste eind oktober

De klant dient ALTIJD, vooraleer de update uit te voeren, een backup te nemen
van zijn computerbestanden.
Fouten bij de update door een tekort aan schijfruimte en/of fouten in het computer-
systeem vallen NIET onder garantie.

Punt 3 Er is minimum 1 update per jaar voorzien.
Een update wordt geleverd met 1 maand waarborg (garantie) op de goede werking
van het softwarepakket.
Eventuele uitbreidingen en/of beperkingen aan het softwarepakket zijn niet opgeno-
men in de garantie.

Punt 4 De klant wordt op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen in de 
KOALA softwarepakketten.
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Astralyx for windows

Prijslijst maart 2023 (prijzen excl. BTW)

7) Update-contract GOLD (update & support via e-mail + installatie ter plaatse)

Update-contract wordt afgesloten per jaar en dient per kwartaal betaald te worden.
Kwartaalprijs : 10% van de totale softwareprijs met een minimum van 225,00 € (exclusief BTW)

Update-contract bevat : 
Punt 1 Support via e-mail

Probleem en/of vraag dient te worden gemaild (samen met printout screen)
!!! Er wordt binnen de 4 werkuren geantwoord (uitgezonderd tijdens verlof) !!!

Punt 2 Nieuwe versie wordt ter plaatse geïnstalleerd.
De updates worden pas geïnstalleerd indien de kwartaalupdate betaald is.
De betalingen dienen als volgt te gebeuren :

Kwartaal 1 : ten laatste eind januari 
Kwartaal 2 : ten laatste eind april 
Kwartaal 3 : ten laatste eind juli 
Kwartaal 4 : ten laatste eind oktober 

De klant dient ALTIJD, vooraleer de update uit te voeren, een backup te nemen
van zijn computerbestanden.
Fouten bij de update door een tekort aan schijfruimte en/of fouten in het computer-
systeem vallen NIET onder garantie.

Punt 3 Er is minimum 1 update per jaar voorzien.
Een update wordt geleverd met 1 maand waarborg (garantie) op de goede werking
van het softwarepakket.
Eventuele uitbreidingen en/of beperkingen aan het softwarepakket zijn niet opgeno-
men in de garantie.

Punt 4 De klant wordt op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen in de 
KOALA softwarepakketten.
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