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Ценовник на 
Македонски Телеком
за услугата  
Pantheon Cloud 
Сите цени прикажани во ценовникот се без ДДВ
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1. Pantheon Cloud

Pantheon Cloud е напредно софтверско решение базирано на Телеком Cloud кое ги покрива сите деловни 
процеси: од нарачки и фактурирање, сметководство и плати, па сè до управување со производство и 
деловна аналитика. Наменет за сите компании од која било дејност. Погоден и за сметководствените бироа 
и нивните клиенти, овозможувајќи им истовремена работа и автоматска размена на податоци, притоа 
заштедувајќи време и намалувајќи трошоци.

Pantheon Cloud Е-сметководство

Тип на лиценца 
Месечна претплата Простор 

на диск

HO* HN**

PANTHEON LX – по лиценца 619 ден. 369 ден. 500МB

PANTHEON LT – по лиценца 929 ден. 499 ден. 500MB

PANTHEON LT – мрежна лиценца 
(до 3 лиценци)

1.859 ден. 1.109 ден. 750MB

PANTHEON RT – по лиценца 929 ден. 559 ден. 250MB

PANTHEON RE – по лиценца 1.489 ден. 799 ден. 500MB

PANTHEON SE – по лиценца 2.289 ден. 1.239 ден. 500MB

PANTHEON ME – по лиценца 2.479 ден. 1.489 ден. 500MB

PANTHEON MF – по лиценца 3.529 ден. 2.039 ден. 1000MB

PANTHEON MT – по лиценца 1.239 ден. 679 ден. 250MB

PANTHEON GE – по лиценца 2.289 ден. 1.239 ден. 500MB

PANTHEON SC– по лиценца 499 ден. 249 ден. 500MB

PANTHEON Web Light*** 924 ден. / 500MB

Табела 1 Pantheon Cloud лиценци

*HO моделот на лиценца се однесува на лиценци целосно хостирани на Cloud инфраструктурата на Македонски Телеком. 
Месечната претплата вклучува месечен наем на лиценца, хостирање на Cloud на Македонски Телеком и редовна надоградба 
на софтверот
** HN моделот на лиценца се однесува на лиценци кои корисникот ги има во негова сопственост. Месечната претплата 
вклучува хостирање на лиценцата на Cloud инфраструктура на Македонски Телеком и редовна надоградба на софтверот
Pantheon Cloud 
***Pantheon Web Light е веб базирана лиценца која е достапна од било кој веб прелистувач. Во лиценцата е вклучено: 
издавање и примање фактури, електронско работење, складирање, патни налози, евиденција на време и присуство, преглед 
на деловни активности

  Дополнителен дисковен простор

За секое надминување на доделениот простор на дискот кај корисникот се активира дополнителен 
дисковен простор од 1GB:

Дополнителен дисковен простор  / количина Месечен надомест / 1GB

Дополнителен дисковен простор – 1GB  - 9 GB 149 ден.

Дополнителен дисковен простор – 10GB  - 24 GB 109 ден.

Дополнителен дисковен простор –25 GB 79 ден.

Табела 2 Pantheon Cloud – дополнителен дисковен простор
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  еДокументација

eДокументација претставува складиште на целата документација што ја користи компанијата, како 
појдовната и дојдовната пошта, сите сметководствени документи (извештаи, заклучоци од години, 
потсетници ..), комерцијална документација (договори, анекси ..), техничка документација (упатства 
за употреба, гаранции...). Услугата овозможува лесно пронаоѓање и обработка на документите по 
различни критериуми.

ПАКЕТ Цена/Месечно

еДокументација месечна претплата 614 ден.

еДокументација пакет 10GB 180 ден.

еДокументација пакет 50GB 614 ден.

еДокументација пакет 100GB 1,110 ден.

Табела 3 еДокументација

За да ја користите дополнителната услуга еДокументација потребно е да се претплатите месечно 
(еДокумнетација месечна претплата) и да го одберете соодветниот пакет простор на диск 
(еДокументација пакет)

Дополнителните услуги еДокументација и Дополнителен дисковен простор се однесуваат за сите 
лиценци хостирани на Cloud инфраструктира на Македонски Телеком (Табела 1).

  еБекап
еБекап услугата е наменета за кориснци кои косистат Pantheon на сопствени сервери. Со 
сигурносната копија секојдневно се прават копии од базата на податоци PANTHEON на Cloud (хост). 
Во случај на незгода (расипан компјутер, сервер, екстерен диск, вируси…) корисникот има можност 
за враќање на податоците од последните 7 дена па се до последните 12 месеци.

ПАКЕТ Цена/Месечно

еБекап пакет 10GB 180 ден.

еБекап пакет 50GB 614 ден.

еБекап пакет 100GB 1,110 ден.

Табела 4 еБекап

Дополнителната услуга еБекап се однесува на лицени кои се хостирани на сопствена инфраструктура на 
корисникот.


