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Λογισμικό Τιμή Αγοράς         
Έκδοση Δικτύου              

2 θέσεων 

εργασίας 

Επιπλέον θέση 

έκδοσης δικτύου 

1 
TESSERA 

STANDARD 
2.300,00 € 3.450,00 € 230,00 € 

2 
TESSERA 

PROFESSIONAL 
3.900,00 € 5.850,00 € 390,00 € 

3 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 
2.300,00 € 3.450,00 € 230,00 € 

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

 

Το TESSERA STANDARD περιλαμβάνει ότι χρειάζεται ένας μηχανικός για να ολοκληρώσει ένα έργο οδοποιίας. 

Υποστηρίζει όλες τις βασικές λειτουργίες Οριζοντιογραφίας, Μηκοτομής και Διατομών, το πλήρες 3D 

περιβάλλον και φυσικά τις λειτουργίες επικοινωνίας με σειριακά αρχεία και αρχεία DXF. 

 

Το TESSERA PROFESSIONAL περιέχει επιπλέον της έκδοσης Standard, τα παρακάτω πρόσθετα χαρακτηριστικά: 

 Διαχείριση Πολλαπλών Εδαφών (παραλαβών ή επίπεδών): λειτουργίες γρήγορης ογκομέτρησης μεταξύ 

εδαφών, αντιστοίχιση εδαφών σε διαφορετικές γραμμές διατομών κ.α. 

 Αυτοματοποιημένη διαχείριση ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων. 

 Περισσότερα είδη καμπυλών συναρμογής (κυβική παραβολή, ωοειδής καμπύλη). 

 Λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης Παράπλευρου Δικτύου - Σύνθετων Διατομών. 

 Δυνατότητα δημιουργίας εδάφους με πρανή από γραμμή σχεδίου (π.χ. για πλατεία ανεμογεννήτριας). 

 

Η Έκδοση Δικτύου απαιτεί την ύπαρξη τοπικού δικτύου LAN. Η εγκατάσταση του λογισμικού μπορεί να γίνει 

σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου και επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση για όσες θέσεις εργασίας έχετε 

προμηθευτεί. Η συγκεκριμένη έκδοση συνοδεύεται αποκλειστικά από SOFTWARE κλειδί. 

 

Το Anadelta Tessera είναι αυτόνομο λογισμικό.  

Δεν απαιτεί την αγορά - εγκατάσταση οποιουδήποτε άλλου λογισμικού. 
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Anadelta Software Assurance (ASA) 

Πρόγραμμα Εγγύησης Λογισμικού 

 

Με την αγορά οποιουδήποτε λογισμικού Anadelta Tessera, αποκτάτε τα προνόμια του Προγράμματος 

Εγγύησης Λογισμικού ASA (Anadelta Software Assurance). 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής: 

 Δικαίωμα πρόσβασης, με προσωπικό όνομα και κωδικό, στην περιοχή μελών του δικτυακού μας χώρου 

www.anadelta.com από όπου μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να λαμβάνετε: 

 Την τελευταία έκδοση του Anadelta Tessera (υπάρχουν συνεχείς ανανεώσεις - αναβαθμίσεις με νέες 

λειτουργίες και επιπλέον βοηθήματα). 

 Βιβλιοθήκες τυπικών διατομών, τυπικών εργασιών και σχεδίων, οι οποίες εμπλουτίζονται και 

ανανεώνονται συνεχώς. 

 Βοηθητικά - Εκπαιδευτικά βίντεο για ειδικές λειτουργίες του λογισμικού. 

 Ανανεωμένο εγχειρίδιο του προγράμματος σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF). 

 Εκπαίδευση και υποστήριξη για επίλυση προβλημάτων, τηλεφωνικά, με email ή με επίσκεψη στα γραφεία 

μας. 

 Μειωμένες τιμές για πολλαπλές εγκαταστάσεις του λογισμικού. 

 Ειδικές τιμές για άλλα προγράμματα της Anadelta Software. 

 

Το Πρόγραμμα Εγγύησης Λογισμικού ASA προσφέρεται δωρεάν για ένα χρόνο σε όλους τους κατόχους 

οποιασδήποτε έκδοσης του Anadelta Tessera. Η συνέχισή του θα γίνεται με ετήσιο κόστος 10% επί της τιμής 

του λογισμικού. Μετά από σχετική συνεννόηση, η τιμολόγηση θα γίνεται αμέσως μετά την λήξη του 

προγράμματος και θα αναφέρεται στον επόμενο χρόνο. 
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Εξάμηνο – Χρόνος  

Ενοικίαση Λογισμικού & Εναλλακτικό Πρόγραμμα Αγοράς 

 

TESSERA  
STANDARD  

TESSERA  
PROFESSIONAL 

ΕΞΑΜΗΝΟ 300,00 €   500,00 € 

ΧΡΟΝΟΣ 600,00 €   1.000,00 € 

ΕΞΑΓΟΡΑ 900,00 €   1.500,00 € 

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

 

 

 Με τα προγράμματα «Εξάμηνο» ή «Χρόνος» ο χρήστης αποκτά άδεια χρήσης του Anadelta Tessera για 

ένα συγκεκριμένο διάστημα. Σε αυτό το διάστημα έχει δικαίωμα πλήρους χρήσης του λογισμικού, 

καθώς και χρήσης όλων των προνομίων του προγράμματος ASA. Η εξάμηνη άδεια χρήσης ανανεώνεται 

προαιρετικά και δίνει δικαίωμα εξαγοράς στη συνέχεια.  

 Με το πρόγραμμα «Εξαγορά» ο χρήστης αποκτά άδεια χρήσης του λογισμικού με απεριόριστη διάρκεια 

και το πρόγραμμα ASA δωρεάν για ένα χρόνο. Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε όσους έχουν 

συμμετάσχει 8 συνεχόμενες φορές στο πρόγραμμα «Εξάμηνο» ή 4 συνεχόμενες φορές στο πρόγραμμα 

«Χρόνος».  

 

Τα προγράμματα «Εξάμηνο» & «Χρόνος» συνοδεύονται αποκλειστικά από SOFTWARE κλειδί, το οποίο 

εγκαθίσταται σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή. 
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Αγορά & επέκταση Εγγύησης Λογισμικού 

Δυνατότητα πληρωμής με δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας 

TESSERA  
STANDARD  

TESSERA  
PROFESSIONAL 

12 δόσεις & 2 χρόνια ASA 2.600,00 €   4.300,00 € 

Ποσό Δόσης 216,67 € 358,33 €  

 

18 δόσεις & 3 χρόνια ASA 2.850,00 €  4.700,00 €  

Ποσό Δόσης 158,33 €  261,11 €  

   

24 δόσεις & 5 χρόνια ASA 3.300,00 €  5.400,00 €  

Ποσό Δόσης 137,50 €  225,00 €  

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

 

 Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα αγοράς του  με δόσεις 

(απαραίτητη η χρήση πιστωτικής κάρτας), εξασφαλίζοντας παράλληλα μεγαλύτερη διάρκεια για το 

πρόγραμμα ASA (αναβαθμίσεις και τεχνική υποστήριξη). 

 Οι πρώτες δόσεις συμψηφίζονται, με το ΦΠΑ του αρχικού τιμολογίου και η αποπληρωμή γίνεται 

σταδιακά, σε βάθος χρόνου.  

 Η αγορά σε συνδυασμό με την επέκταση της εγγύησης λογισμικού συνίσταται και σε πελάτες που 

δικαιούνται επιδότηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πληρωμή θα πρέπει να γίνει με βάση τους 

εκάστοτε όρους του προγράμματος επιδότησης. 

 


