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Cennik (waŜny do 30.09. 2007) 
Uwagi:  
1. Oprogramowanie objęte jest 12-miesięczną obsługą gwarancyjną. Podane ceny menedŜera testów za-

wierają 12-miesięczną internetową subskrypcję oprogramowania, czyli 12-miesięczny bezpłatny dostęp 
do wszelkich aktualizacji oprogramowania.  

2. Standardowa konfiguracja UPSA składa się z modułu UPSAmanager oraz w razie potrzeby modułów 
dodatkowych i definicji testów/arkuszy. 

 

U P S A 
 MenedŜer testów (wersja standardowa)  

Cena netto 
(PLN) 

UPSAmanager  –moduł zarządzający, nie zawiera Ŝadnego z modułów dodatkowych, wpro-
wadzanie arkuszy moŜliwe jest tylko za pomocą klawiatury.  

1.990,00 

UPSAstandard*  - moduł zarządzający + modułem skanowania z podajnikiem 4350,00 
UPSAplus* – Wersja z opcją skanowania z podajnikiem + TestEditor + moduł analiz grupo-
wych 

5882,00 

UPSAplus - Wersja edukacyjna  – dla uczelni wyŜszych: 
UPSAplus (EDU)* – UPSA z opcją skanowania z podajnikiem + TestEditor  + moduł analiz 
grupowych 

4.844,00 

* Istnieje moŜliwość zakupu UPSA razem ze skanerem, w tym ze skanerem z podajnikiem. Typ, a zatem cena skanera zaleŜy od 
potrzeb uŜytkownika.  

Moduły dodatkowe dla systemu UPSA*:  
TestEditor  -  edytor testów dla programu UPSA  1.990,00 
NormEditor  – program do wprowadzania i generacji nowych norm  400,00 
GrAn  – moduł analiz grupowych (kupowany oddzielnie) 350,00 
QUEST – badanie komputerowe – moduł prezentacji pytań na ekranie komputera 350,00 
QSTART – manager dla stanowisk słuŜących do przeprowadzania badań komputerowych.  350,00 
QUESTManager – moduł konfigurujący lokalne stanowiska sieciowe, na których moŜliwa jest 
realizacja badań komputerowych 

350,00 

UPSAScan  – moduł umoŜliwiający skanowanie arkuszy bez podajnika – w trybie ska-
nuj/zapamiętaj lub edytuj 

1.300,00 

UPSAADFScan  - moduł skanowania z podajnikiem 2.590,00 
 

Aktualizacja systemu UPSA*:  
PrzedłuŜenie subskrypcji i gwarancji o następne 12 miesięcy – 15% ceny nowego oprogramowania 
Aktualizacja oprogramowania po okresie gwarancyjnym – 65% ceny nowego oprogramowania 
* Podane ceny dotyczą tylko systemów, które nie zawierają niestandardowych rozszerzeń wykonanych na zlecenie klienta  

Legenda (moduły dla systemu UPSA): 

TestEditor – aplikacja pozwalająca na definiowanie nowych testów pracujących w systemie UPSA. Program 
umoŜliwia zarówno zaprojektowanie graficzne i wydruk arkuszy jak i definicję analiz, jakim mają zostać pod-
dane odczytane skanerem dane. 

NormEditor – aplikacja pozwalająca na definiowanie własnych lub modyfikowanie istniejących tabel z nor-
mami dla zmiennych testów pracujących w systemie UPSA. W przypadku, gdy uŜytkownik posiada takŜe 
moduł GrAn – analiz grupowych moŜliwa jest takŜe generacja norm dla własnej przebadanej próby. 

GrAn - moduł analiz grupowych - pozwala na podstawową analizę statystyczną wyników wybranej grupy 
osób. Analiza ta obejmuje: statystykę udzielanych odpowiedzi, podstawowe statystyki (wartości średnie, 
odchylenia standardowe, mediany, kwartyle) wartości surowych i znormalizowanych wszystkich zmiennych 
(skal) zdefiniowanych dla danego testu. Dla testu AVEM moduł ten dodatkowo przeprowadza analizę roz-
kładu prawdopodobieństwa przynaleŜności do określonego typu zachowań i przeŜyć w grupie. W przypadku, 
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gdy zainstalowany jest takŜe program NormEditor  moduł analiz grupowych umoŜliwia automatyczne poli-
czenie norm dla analizowanej grupy.  

QUEST – moduł pozwalający na realizację badania komputero-
wego, czyli na prezentację pytań testu na ekranie komputera. 
Osoba badana odpowiada za pomocą myszy lub klawiatury. 

QSTART – moduł stanowi oddzielną aplikację lub integruje się 
całkowicie z oprogramowaniem UPSA. Pozwala na uruchamianie 
badań komputerowych rozumianych jako badanie pojedynczym 
testem lub całą baterią testów. Rozszerzający moŜliwości UPSA 
pod względem zarządzania badaniami prezentowanymi na ekra-
nie. Między innymi umoŜliwia przerwanie, kontynuowanie, odra-
czanie badań, przeprowadzanie badań uzupełniających. Ma 
wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed utratą informa-
cji w przypadku braku zasilania lub nagłego zerwania połączenia 
sieciowego z bazą danych itp. 

QUESTManager – moduł pozwalający na zdefiniowanie, jakie 
testy i w jakiej kolejności mają zostać przeprowadzone na po-

szczególnych stanowiskach sieci lokalnej (wymagany w przypadku sieciowej realizacji badań komputero-
wych). 

 

Testy, niestandardowe moduły dla UPSA i inne…  
Ceny opracowania i podłączenia arkuszy i dodatkowych modułów realizowanych na zamówienie klienta wg 
odrębnej kalkulacji – w zaleŜności od czasochłonności implementacji.  

W cenie nowego menedŜera UPSA zawarta jest cena dołączenia do dwóch jednostronicowych arkuszy 
klienta, nie wymagających zmian oprogramowania. 
 
W przypadku zakupu oprogramowania wraz ze specjalizowanym skanerem dokumentów (Fujitsu, Canon ...) 
przedstawiana jest indywidualna oferta na zakup całości. 

 

Szkolenia  
Przy zakupie nowego stanowiska moŜna skorzystać z nieodpłatnego szkolenia w siedzibie firmy AltaSoft: 

� UPSA – 2 godz. szkolenia dla 1- 2 osób 
� TestEditor – 3 godz szkolenia dla 1-2 osób 
� NormEditor – 1 godz szkolenia dla 1-2 osób 

 
Cena netto dodatkowych szkoleń w siedzibie firmy lub z dojazdem do 30 km: 1 godz. – 80 zł 
 

Rabaty stałe…  
W przypadku zakupu więcej niŜ jednego stanowiska cena pojedynczego stanowiska moŜe ulec obniŜeniu i 
podlega odrębnej kalkulacji. 

 


