
Alkalmazás használati díjcsomag táblázat
Érvényes 2023-05-01-től

(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák)

KATA alkalmazás

Csomag neve Leírás Díj

DIGENTER Basic Tárhely biztosítás, alkalmazás elérhetősége 2000 Ft/hó

DIGENTER Extend Egyszerű chatbot a vállalkozás facebook vagy web 
oldalán. 10000 Ft/hó

DIGENTER 
Develeoper

Fejlesztői támogatás nyújtása havi maximum 15 óra/hó 
erejéig. Ebben lehetséges kérések átbeszélése és olyan 
fejlesztések elvégzése, amely az egész alkalmazásra 
nézve hasznos.

100000 Ft/hó

MAG alkalmazás

Csomag neve Leírás Díj

DIGENTER Basic Tárhely biztosítás, honlap elérhetősége, ügyfélszolgálat 
elérhetősége egyedi, DigEnter ORGAN alkalmazástól 
független kiskereskedelmi vállalkozás esetében.

50000
Ft/hó/bolt

DIGENTER Extend Az alkalmazás rendszer üzenet levelezéseinek 
biztosítása, online ügyfélszolgálat biztosítása az 
alkalmazásban, illetve ímélben bejelentett hibák, kérések 
fogadása, fejlesztői és üzemeltetői hibák javítása. Ez a díj
olyan kiskereskedelmi vállalkozások számára érvényes, 
amelyek a nagykereskedelmi partnerüknél használt 
DigEnter ORGAN alkalmazáshoz is kapcsolódik.

20000
Ft/hó/bolt



ORGAN alkalmazás

Csomag neve Leírás Díj

DIGENTER Basic Tárhely biztosítás, honlap elérhetősége, 
ügyfélszolgálat elérhetősége, domain kezelése, DNS 
módosítások végrehajtása, tartalom rendszeres 
mentése, szükséges rendszerfrissítések elvégzése. 
Chatbot a vállalkozás facebook vagy WEB oldalán, 
valamint saját testre szabható önálló WEB áruház

200000 Ft/hó

1-10 felhasználó

DIGENTER Max Ugyanaz, mint a DIGENTER Basic, de 10 felhasználó
felett felhasználónkénti árazás +10000 Ft/hó/

felhasználó



TARSHAZ alkalmazás

Csomag neve Leírás Díj

DIGENTER Basic Tárhely biztosítás, honlap elérhetősége, ügyfélszolgálat 
elérhetősége, domain kezelése, DNS módosítások 
végrehajtása, tartalom rendszeres mentése, szükséges 
rendszerfrissítések elvégzése

20000 Ft/hó
+5000 Ft/tház

DIGENTER Extend Basic Plus + a honlap illetve alkalmazás rendszer üzenet 
levelezéseinek biztosítása, online ügyfélszolgálat 
biztosítása az alkalmazásban, illetve ímélben bejelentett 
hibák, kérések fogadása, fejlesztői és üzemeltetői hibák 
javítása, hozzáférés biztosítása a teszt szerveren lévő 
teszt használatához

50000 Ft/hó
+5000 Ft/tház

DIGENTER 
Develeoper

Fejlesztői támogatás nyújtása havi maximum 20 óra/hó 
erejéig. Ebben lehetséges kérések átbeszélése és olyan 
fejlesztések elvégzése, amely az egész alkalmazásra 
nézve hasznos.

100000 Ft/hó
+5000 Ft/tház



RANK alkalmazás

Csomag neve Leírás Díj

DIGENTER Basic Tárhely biztosítás, honlap elérhetősége, ügyfélszolgálat 
elérhetősége, domain kezelése, DNS módosítások 
végrehajtása, tartalom rendszeres mentése, szükséges 
rendszerfrissítések elvégzése. Egyszerű chatbot a 
vállalkozás facebook vagy WEB oldalán.

30000 Ft/hó

DIGENTER Extend Basic Plus + a honlap illetve alkalmazás rendszer üzenet 
levelezéseinek biztosítása, online ügyfélszolgálat 
biztosítása az alkalmazásban, illetve ímélben bejelentett 
hibák, kérések fogadása, fejlesztői és üzemeltetői hibák 
javítása, hozzáférés biztosítása a teszt szerveren lévő 
teszt használatához. Fejlett chatbot a vállalkozás 
facebook vagy WEB oldalán.

50000 Ft/hó

DIGENTER Progress Extend + kisebb kérések és módosítások elvégzése a 
honlap kódjában  illetve az alkalmazásban, adatbázis 
adattartalom módosítások elvégzésem maximum 15 
óra/hó időtartamban. Fejlett chatbot a vállalkozás 
facebook vagy WEB oldalán.

100000 Ft/hó



Digitális Asszisztens szolgáltatások

Ezek az alkalmazások a cég értékesítési, vevő vonzó és vevő támogató tevékenységeihez 
nyújtanak segítséget.

Csomag
neve

Leírás Egyszeri díj Ft Havi díj
Ft/hó

DIGENTER 
Assist Basic

Egyszerű chatbot a vállalkozás facebook
oldalán.

50 000 10 000

DIGENTER 
Assist Plus

Egyszerű chatbot a vállalkozás facebook
oldalán és a vállalkozás WEB oldalán

100 000 50 000

DIGENTER 
Assist Extend

Fejlett chatbot a vállalkozás facebook 
oldalán + video készítés szövegből 100 
perc időtartamban.

150 000 50 000

DIGENTER 
Assist Progress

Extend + kisebb kérések és módosítások
elvégzése a chatbot szövegezésében, 
funkcióiban, a digitális video asszisztens
módosításában. A chatbot a vállalkozás 
facebook oldalán és WEB oldalán + 
video készítés szövegből 100 perc 
időtartamban, TextSpeech Extend 
csomag

300 000 100 000

DIGENTER 
TextSpeech 
Basic

Szöveg hang felolvasássá alakítása, mp3
formátumba konvertálása. Maximum 
5000 karakterig

30 000 0

DIGENTER 
TextSpeech 
Plus

Szöveg hang felolvasássá alakítása, mp3
formátumba konvertálása. Max 1 millió 
karakterig, a hang bemutató anyaghoz 
kapcsolása. Havi 1 alkalommal 
módosíthatóság.

60 000 5 000

DIGENTER 
TextSpeech 
Extend

Szöveg hang felolvasássá alakítása, mp3
formátumba konvertálása. Max 2 millió 
karakterig, a hang bemutató anyaghoz 
kapcsolása. Heti 1 alkalommal 
módosíthatóság, a bemutatóból video 
készítése.

100 000 15 000

DIGENTER 
TextSpeech 
Progress

Szöveg hang felolvasássá alakítása, mp3
formátumba konvertálása. Max 10 millió
karakterig, a hang bemutató anyaghoz 
kapcsolása. Heti 1 alkalommal 
módosíthatóság, a bemutatóból video 
készítése.

100 000 30 000

DIGENTER 
SMS GateWay

Tömeges SMS kampány vagy felhívás 
küldése alkalmazásból vagy WEB 
oldalról, illetve alkalmazás email 
értesítése mellett vagy helyett.

50000 30Ft/SMS



Közösségi  Platform szolgáltatások

Csomag neve Leírás Egyszeri díj Ft Havi díj
Ft/hó

MAGNET Basic Saját közösségi oldal fejlesztése és 
fenntartása alapfunkciókkal.

550 000 50 000

MAGNET Plus Saját közösségi oldal fejlesztése és 
fenntartása kiterjesztett funkciókkal.

1 200 000 50 000

MAGNET 
Extend

Saját közösségi oldal fejlesztése és 
fenntartása teljes körű funkciókkal.

2 200 000 200 000

A közösségi platform saját üzemeltetésű szerveren történik. A szerver rendelkezik saját proxy 
szerverrel, saját email szolgáltatással, terheléses és egyéb támadások elleni védekezéssel. A 
hozzátartozó domain regisztrálását is elvégezzük és karban tartjuk.

MAGNET Basic   csomag elérhető funkciói.  

- Ellenőrzött regisztráció visszaigazolással, a visszaigazolatlan regisztrációk automatikus 
törlése 3 nap után
- Főoldali design és 2 db statikus szövegezésű oldal (például alapelvek, rólunk, stb).
- Standard lábléc menük (Elérhetőségek, GYIK, Impresszum, Jognyilatkozat, Adatvédelem)
- Szavazások funkció
- Híroldal vagy más főoldalon megjelenített funkció
- ADMIN jogosultsági felhasználók beállítása, számukra a felhasználók és a szavazások 
létrehozása
- DIGENTER Assist Plus csomag

MAGNET Plus   csomag elérhető funkciói.  

- MAGNET Basic funkcók
- Dokumentum feltöltési lehetőségek
- Híroldal dokumentum feltöltési lehetőséggel
- DIGENTER Assist Extend + DIGENTER TextSpeech Basic csomag

MAGNET Extend   csomag elérhető funkciói.  

- MAGNET Plus funkciók
- Reklámsáv 
- Híroldalban like és kommentelési lehetőség, mobil applikációhoz értesítés új hírről
- Élő video csatorna használati lehetőség
- Chat
- Mobil applikáció a felhasználók térképes keresésére és megjelenítésére
- DIGENTER Assist Progess csomag



Digitális kényelmi szolgáltatások

1. SoftPos megoldások

Ez a lehetőség azt biztosítja,  hogy külön bankkártya olvasó készülék nélkül,  saját  mobil
eszközön egy applikáció segítéségével gyors és egyszerű fizetési módot tesz lehetővé az ügyfelek
számára. Olyan mobil eszközökön (mobil telefon, tablet) működik, amelyekben benne van az NFC
chip és legalább Android 8-as operációs rendszer fut. Két megoldást javaslunk.

a) GE SoftPos
Ez az applikáció elsősorban az ERSTE Banknál számlával rendelkező ügyfelek 

számára ajánlott. Amennyiben nem ennél a banknál vezeti a számláját, de szívesen áttérne, 
akkor is ajánljuk, mert a alkalmazásaink ezen bank OPEN Bank (nyílt bankolás) funkcióit 
tartalmazza. Tudnivalók:

• Nincs szükség külön terminálra, mindössze egy NFC-képes, legalább 8.0 Androidos 
operációs rendszerű okostelefonra vagy tabletre, amelyhez ügyfele hozzáérintheti 
kártyáját.

• Az alkalmazás a Google Play Áruházon keresztül tölthető le.
• VISA és Mastercard kártyák elfogadását biztosítja, Széchenyi Pihenőkártya 

elfogadására nincs lehetőség, de fizetni lehet mobil telefonnal sé okosórával is, az 
előbb említett kártya típusokkal.

• A softPOS szolgáltatás havidíja visszavonásig alkalmazásonként 0 Ft, visszavonást 
követően havi 500 000 Ft kártyás forgalom alatt 890 Ft, havi 500 000 Ft kártyás 
forgalom felett továbbra is 0 Ft.

• A 2022. május 31-ig igényelt kártyaelfogadó terminálokon, szoftveren történő 
bankkártyás vásárlások az első hónapban forgalomtól függetlenül mindössze 0,6% 
kereskedői jutalékot* tartalmaznak.

• A szoftver minden szükséges engedéllyel rendelkezik, kártyatársaságok által 
tanúsított, és megfelel az összes előírt követelménynek.

Az ügyintézést az ERSTE banknál kell jelezni. A használatra időmegkötés nincsen. 
Technikai segítséget nyújtunk az applikáció telepítésekor, 2000 Ft/eszköz díjjal.

b) Okoskassza
Ez az applikáció teljesen bank független, bárhol vezetett bankszámla esetén 

használható. Alkalmazási feltételei megegyeznek a GE SoftPos-al, ugyanis ezt használja ez a
társaság is. A havi díja 0 Ft, de 2 éves szerződést kell kötni, és az első évben ingyenes a havi
díj, a második évben, 890 Ft/hó. VISA és Mastercard kártyák elfogadását biztosítja, 
Széchenyi Pihenőkártya elfogadására nincs lehetőség. Fizetni lehet mobil telefonnal sé 
okosórával is, az előbb említett kártya típusokkal.
Az ügyintézést az okoskassza web oldalán kell jelezni. Technikai segítséget nyújtunk az 
applikáció telepítésekor, 2000 Ft/eszköz díjjal.



2. E-nyugta megoldás

Ez a lehetőség kiválthatja a papír alapú nyugtát. Ez egy mobiltelefonos applikáció, amelyet
az  INVEE  néven  lehet  letölteni  a  Google  Play  áruházból  illetve  az  AppStore-bó.  Az  Invee
alkalmazással  egyszerűen,  okostelefonodról  állítható  ki  a  NAV által  is  elfogadott  elektronikus
nyugta.  A nyugtát  e-mailben  is  el  lehet  küldeni  a  vevőknek.  Az  Invee-vel  kiállított  nyugták
hitelesítésre kerülnek és kilistázva, táblázatos formában is gyűlnek könyvelődnek.

Minden egyes nyugtakészítésnél - papírnyugta helyett - elektronikus aláírással hitelesített
PDF fájl készül, melyek egy biztonságos központi szerveren tárolódnak és minden hónap utolsó
napján összesítve is elküldenek a felhasználó számára egy Excel fájlban. A hitelesített nyugták az
Invee  felhőben  mindig  elérhetőek.  Ezentúl  év  végén  az  adott  évre  vonatkozó  összes  nyugtát
elküldik egy időbélyeggel ellátott ZIP fájlban, ami 10 évig megőrzi hitelességét és kompatibilis a
NAV felé.

Technikai segítséget nyújtunk az applikáció telepítésekor, 2000 Ft/eszköz díjjal.


