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Τιμοκατάλογος AlumilCAL 2022 
 

Πακέτο 
Διάρκεια Συνδρομής 

3 μήνες 6 μήνες 12 μήνες 

AlumilCAL LT 
(εφεξής ως «LΤ») 

Δεν διατίθεται 78€/μήνα 

AlumilCAL Basic1,2  

(εφεξής ως «Basic») 170,00€/μήνα 
10% έκπτωση επί 
της αρχικής τιμής 

20% έκπτωση επί 
της αρχικής τιμής 

 

Προσθήκες 1η άδεια 
Κάθε επιπλέον 
άδεια 

DXF/DWG 
(Προσθήκη δημιουργίας τομών σε αρχείο 
DXF/DWG και εξαγωγής αυτών σε CAD) 
Αφορά μόνο την έκδοση LT 

17€/μήνα 17€/μήνα 

WinISO 2D 
(Προσθήκη υπολογισμού Uw σε περιπτώσεις που 
τα δεδομένα δεν βρίσκονται στη βάση δεδομένων) 

23€/μήνα 50% έκπτωση 

Κατεργασίες και Σχέδια Βεργών 3 

Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Basic 
55€/μήνα 50% έκπτωση 

CNC 4 

(Μόνον μαζί με προσθήκη “Κατεργασίες και Σχέδια 
Βεργών”) 
Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Basic 

135€/μήνα 50% έκπτωση 

CNC με δυνατότητες κοπών 5 
(Μόνον μαζί με προσθήκη “Κατεργασίες και Σχέδια 
Βεργών”) 
Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Basic 

172€/μήνα 50% έκπτωση 

Δικτυακό Dongle 
(αφορά ένα κλειδί που πάνω του «δένουν» όλες οι 
άδειες) 
Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Basic 

55€/μήνα 
(Επιπλέον του κόστους των 

αδειών) 

 
Σημειώσεις: 
 

1) Πακέτο Basic με ειδική έκπτωση νέων πελατών/χρηστών 
Το πακέτο AlumilCAL Basic προσφέρεται με έκπτωση 50% για τον πρώτο χρόνο 
αποκλειστικά για νέους πελάτες/χρήστες. 

 
Προσοχή!  

• H έκπτωση εφαρμόζεται στη τελική τιμή, αφού υπολογιστεί η έκπτωση του πακέτου 
(3μηνο, 6μηνο, 12μηνο) 
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• Η έκπτωση αφορά τόσο την πρώτη άδεια, όσο και κάθε επόμενη άδεια και η διάρκεια 
υπολογίζεται έως 12 ημερολογιακούς μήνες από την αρχική ενεργοποίηση. 

• Ο χρήστης πρέπει να είναι νέος πελάτης για την Orgadata, δηλαδή να μην έχει 
ενεργοποιήσει στο παρελθόν προσφορά για το AlumilCAL ή Logical, καθώς σε 
διαφορετική περίπτωση η προωθητική ενέργεια δεν ισχύει.  

• Η έκπτωση αυτή δεν ισχύει για τα πακέτα LT καθώς και το πρόσθετο “DXF/DWG”. 
 

2) Πολλαπλές άδειες 
Κάθε επιπλέον άδεια πέραν της πρώτης, τόσο στο πακέτο Basic όσο και στα πρόσθετα 
modules, προσφέρεται με έκπτωση 50%.  

• H έκπτωση εφαρμόζεται στη τελική τιμή, αφού υπολογιστεί η έκπτωση του πακέτου 
(3μηνο, 6μηνο, 12μηνο) 

• Η έκπτωση αυτή δεν ισχύει για τα πακέτα LT καθώς και το πρόσθετο “DXF/DWG”. 
 

3) Κατεργασίες και Σχέδια Βεργών 
Προσθήκη για την δημιουργία σχεδίων βεργών με τις κατεργασίες τους. Το πρόγραμμα 
υπολογίζει τις κατεργασίες και τη γεωμετρία αυτών αυτόματα. Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα 
μπορούν να μεταφερθούν απευθείας σε κέντρα κατεργασιών με τις προσθήκες “CNC” ή 
“CNC με δυνατότητες κοπών”. 

 
4) CNC  

Προσθήκη για μεταφορά δεδομένων σε κατεργαστικό κέντρο 3,4 και 5 αξόνων. Διατρήσεις, 
φρεζαρίσματα, εγκοπές και λοιπά μπορούν να μεταφερθούν. 
(Προϋπόθεση η προσθήκη “Κατεργασίες και Σχέδια Βεργών” να είναι ήδη ενεργή) 

 
5) CNC με δυνατότητες κοπών 

Η συγκεκριμένη προσθήκη περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της παραπάνω προσθήκης 
“CNC” και την επιπλέον δυνατότητα να μεταφερθούν οι πληροφορίες που απαιτούνται για 
εξολοκλήρου κοπή των βεργών από το κέντρο κατεργασίας. Η προσθήκη απαιτείται για 
μεταφορά δεδομένων σε ολοκληρωμένα κέντρα κατεργασιών και ορισμένα κέντρα 5 
αξόνων. 
(Προϋπόθεση η προσθήκη “Κατεργασίες και Σχέδια Βεργών” να είναι ήδη ενεργή) 
 
Η συνδρομή περιλαμβάνει: 
 

• Ενημερώσεις (εκδόσεις λογισμικού και βάση δεδομένων της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.) 
παρεχόμενες από την Orgadata AG. 

• Τηλεφωνική υποστήριξη παρεχόμενη από την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.  

• OnLine υποστήριξη παρεχόμενη από την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. (alumilcal@alumil.com) η οποία 
καταγράφεται χάριν απόδειξης της παρεχόμενης υπηρεσίας Δεν γίνεται καμία 
καταγραφή προσωπικών δεδομένων ούτε αποκτάται πρόσβαση σε προσωπικά αρχεία. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
Δήλωση αποποίησης ευθυνών 

• Οδηγίες εγκατάστασης (CD ή δίσκος USB) και κλειδί αδείας.  
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• Online εγχειρίδιο σε διάφορες γλώσσες (https://help.orgadata.com/). 

• Εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις μας στην Ευκαρπία, Ελλάδα ή, εναλλακτικά 
διαδικτυακά για νέες άδειες. 

 
Χρεώσεις - Πληρωμές: 
 

• Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

• Για την ενεργοποίηση της συνδρομής απαιτείται η προκαταβολική πληρωμή του 
συνολικού κόστους της συνδρομής. 

• Η αναπροσαρμογή των τιμών στα προϊόντα από την δημιουργό 
εταιρία Orgadata AG επηρεάζει αντίστοιχα το τελικό κόστος των ανανεώσεων και 
μελλοντικών συνδρομών, όπως αυτές παρέχονται από την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. στους 
πελάτες της. Η μεταβολή αυτή δύναται να συμβαίνει κάθε 1η Ιανουαρίου επόμενου 
έτους και θα κοινοποιείται περί τον μήνα Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους στην 
ιστοσελίδα της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Επίσης η αναπροσαρμογή θα γνωστοποιείται στον 
πελάτη κατά την αποστολή της ανανεωμένης προσφοράς για την επόμενη περίοδο 
χρήσης, έναν (1) μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας περιόδου. Σε περίπτωση που ο 
πελάτης διαφωνεί με την επικείμενη αναπροσαρμογή των τιμών οφείλει να 
ενημερώσει την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. εντός της χρονικής περιόδου που ορίζει η 
υπογεγραμμένη προσφορά. Στην περίπτωση αυτή η συνδρομή δεν ανανεώνεται και 
οφείλει να  επιστρέψει το κλειδί αδείας εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα από τη 
λήξη της υπογεγραμμένης προσφοράς. 

 

Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με την ανανέωση της υπηρεσίας: 
 

• Κάθε μεταβολή των στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας του πελάτη θα 
γνωστοποιείται εγγράφως στην ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ. 

• Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της 
περιόδου μίσθωσης σχετικά με την πρόθεσή του να συνεχίσει ή να διακόψει τη 
συνδρομή. 

• Εάν ο πελάτης επιθυμεί να ανανεώσει την συνδρομή, η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. θα προτείνει νέα 
προσφορά και ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλλει το συμφωνηθέν ποσό εντός 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

• Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί να ανανεώσει την συνδρομή, θα πρέπει να ενημερώσει 
εγγράφως την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. σχετικά με τη λήξη της υπηρεσίας. 

• Μετά την ημερομηνία λήξης, εάν δεν εκτελεστεί καμία από τις παραπάνω ενέργειες, ή 
δεν έχει εξοφληθεί το συνολικό ποσό της συνδρομής της νέας περιόδου, η συνδρομή 
λήγει και το κλειδί αδείας κλειδώνεται αυτομάτως εξ αποστάσεως. Στην περίπτωση 
αυτή η συνδρομή δεν ανανεώνεται και ο πελάτης οφείλει να  επιστρέψει το κλειδί 
αδείας εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα από τη λήξη της σύμβασης. 
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Συμβατική ποινική ρήτρα 
 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται ως προς τον χειρισμό του κλειδιού αδείας. 

• Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το κλειδί αδείας εντός ενός (1) μήνα από τη λήξη ή 
μη ανανέωση της συνδρομής του. Διαφορετικά ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει 
το ποσό της συμβατικής ποινικής ρήτρας ύψους 400,00 Ευρώ ανά κλειδί αδείας. 

• Σε περίπτωση απώλειας του κλειδιού αδείας ή καταστροφής με υπαιτιότητα του 
χειριστή, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το ποσό της συμβατικής ποινικής ρήτρας 
ύψους 400,00 Ευρώ ανά κλειδί αδείας. 

• Ο πελάτης υποχρεούται και αναλαμβάνει να απέχει από κάθε διαβίβαση ή διάθεση με 
οποιοδήποτε τρόπο του κλειδιού αδείας προς τρίτους. Σε περίπτωση παραβίασης της 
υποχρέωσης αυτής, η συνδρομή διακόπτεται αμέσως και το καταβληθέν από τον 
πελάτη ποσό δεν επιστρέφεται.  

• Η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης πέραν της συμβατικής 
ποινικής ρήτρας. 
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AlumilCAL LT 

AlumilCAL 
Basic 

Εισαγωγή τυπολογιών (Πόρτες, Παράθυρα, Συρόμενα, Φυσούνες) √ √ 

Βιβλιοθήκη Κατασκευών √ √ 

Εκτιμήσεις κόστους √ √ 

Προετοιμασία Έργου √ √ 

Λίστες Συναρμολόγησης √ √ 

Βελτιστοποίηση Κοπών (1-Δ) √ √ 

Φόρμες Παραγγελιών (τζάμια, μηχανισμοί, προφίλ, εξαρτήματα) √ √ 

Λίστες εξαρτημάτων √ √ 

Πλάνο έργου √ √ 

Υπηρεσίες απαραίτητες για αρχιτέκτονες √ √ 

Προσφορές √ √ 

Επιβεβαίωση παραγγελιών (φόρμα) √ √ 

Δελτία αποστολής (φόρμα) √ √ 

Τιμολόγια και λίστα παραδομένων ποσοτήτων √ √ 

Εκτίμηση Υαλοπινάκων, ζήτησης και παραγγελία √ √ 

Ζήτηση πάνελ και παραγγελία √ √ 

Σχέδια διαμορφωμένου υαλοπίνακα και πάνελ √ √ 

Διεπαφή RTF √ √ 

Εξαγωγή σε DXF Μόνο με 
DXF/DWG 

module 

√ 

Τομές και λοιπές εργασίες απαραίτητες για αρχιτέκτονες (εξαγωγή σε 
AutoCAD/Draftsight) 

√ 

Συναρμογές με τοίχο X √ 

Συστήματα Υαλοπετασμάτων X √ 

Συστήματα παντζουριών ενσωματωμένα στη κύρια τυπολογία X √ 

Στατική προδιαστασιολόγηση X √ 

Δημιουργία τιμοκαταλόγου πλέγματος X √ 

Βελτιστοποίηση Κοπών για επιφάνειες (2-Δ) X √ 

Πλάνο κουρμπαριστών προφίλ X √ 

Διεπαφές MS Office (Word, Excel etc) X √ 

Σύνδεση μέσω διεπαφής με πριόνια X √ 

Χρήση του προγράμματος σε δίκτυο X √ 

Διεπαφές με προγράμματα 3D * X √ 

Διεπαφές με συστήματα ERP/PPS (XML, ASCII, RTF, Datanorm) * X √ 

Επεκτεινόμενο με μονάδες παραγωγής και διάφορες διεπαφές 
σχετικές * 

X √ 

Επεκτεινόμενο με διεπαφές σύνδεσης με μηχανές CNC * X √ 

 
*οι συγκεκριμένες επεκτάσεις έχουν επιπλέον χρέωση και δίνονται σε συνεργασία με την Orgadata AG 
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