
Produkt Standardní cena (Kč) Akční cena(Kč)

1-roční Onyx Advantage pro RipCenter 10.x, 7.x a starší 30 700 19 800

1-roční Onyx Advantage pro Postershop 10.x, 7.x a starší 58 700 37 400

1-roční Onyx Advantage pro ProductionHouse 10.x, 7.x a starší 58 700 37 400

Poslední možnost upgradu pro Onyx verze 7.x a starší
Mimořádná nabídka pro uživatele Onyx tiskových programů verze X10, 7.x a starších.

Onyx 7.x a starší verze patří mezi dnes již nepodporované verze Onyx programů, které nelze ani jakkoli upgradovat.

V období od 1.10.2015 do 31.12.2015 nabízí společnost Onyx poslední možnost zakoupit k těmto starým verzím

upgrade na aktuální verzi Onyx 12.

Pro uživatele verze Onyx X10 možnost upgrade na konci roku 2015 nekončí, ale mohou zakoupit upgrade za 

zvýhodněných podmínek.

Nejdůležitější novinky verze 12:
 Plně 64-bitová aplikace včetně PDF/Postscriptového ripu

 Certifikováno pro 64-bitové operační systémy Windows 7, 8 a 10

 Až 2× rychlejší ripování

 Jednodušší ovládání

 Nové funkce Okraje (Bleed) a Oka (Grommets) – platí pro verze Postershop a ProductionHouse

 Nové typy registračních a ořezových značek

 Aplikování nastavení uložené šablony na existující úlohy

 Generování šablon nastavení z Job editoru

Onyx Advantage
Upgrade Onyx programů je v současnosti prováděn prostřednictvím produktu Onyx Advantage.

Jedná se o servisní smlouvu, kterou je možné zakoupit na 1 rok, 3 roky nebo 5 let. Během platnosti smlouvy

uživatel získá:

 Jednorázový upgrade na aktuální verzi v okamžiku nákupu produktu

 U OEM verze transformaci na ONYX verzi se zachováním všech OEM tiskáren a doplňků

 Všechny aktualizace nebo nové verze uvedené na trh bezplatně

 Možnost bezplatné aktivace libovolné tiskárny (pro verze RipCenter pouze tiskárny určené k této verzi)

 Bezplatnou výměnu vadného nebo poškozeného hardwarového klíče

 Bezplatnou účast na třech kurzech online internetového školení základních postupů práce s Onyx produkty (pouze anlicky)

Po skončení platnosti smlouvy je možné prodloužit smlouvu na další období (1 rok / 3 roky / 5 let) zakoupením

produktu ONYX Advantage pro RipCenter / Postershop / ProductionHouse aktuální verze (pro dané požadované

období).

Ceny produktu Onyx Adavantage pro 3 roky a 5 let na vyžádání


