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Merit Aktiva standardpakett 
 

Merit Aktivaga saate enda käsutusse täiskomplekti kaasaegseid töövahendeid raamatupidamiseks ja äri 
juhtimiseks: müük, ost, e-arved, pank, kassa, finants, põhivara, ladu, kulukohad ja projektid ning palju muud. 
Raamatupidamist saab teha piiramatule arvule firmadele ilma lisatasuta. 
 

Merit Aktiva 
Kuumakse Aastamakse 

19 149 
 

Hinnad on ilma käibemaksuta. Tasuda võib igakuiselt või terve aasta korraga. 
 
Vt. raha tagasi garantiid     Vt. litsentsitingimusi 

 

 

Merit Aktiva laiendatud pakett 
 

Laiendatud Aktiva lisavõimalused võrreldes lihtsa Aktivaga: 
 

 mitme samaaegse kasutaja võimalus, kasutajaõiguste määramine, 

 mitu ladu (ainult pilveversioonis), 

 müügi- ja ostuarvete import (ainult pilveversioonis), 

 perioodilised arved, 

 üldised (sünteetilised) kontod, 

 korteriühistute funktsioonid, 

 klientide, hankijate ja artiklite grupeerimine. 
 
Nii lihtsas kui ka laiendatud Aktivas saab raamatupidamist teha piiramatule arvule firmadele. 
 

Merit Aktiva  
laiendatud pakett 

Kuumakse Aastamakse 

29 219 

Lisakasutaja 10 99 

Müügi- ja ostuarvete 
import 
Iga firma vajab eraldi litsentsi 

10 99 

 
Hinnad on ilma käibemaksuta. Tasuda võib igakuiselt või terve aasta korraga. 
 
Vt. raha tagasi garantiid     Vt. litsentsitingimusi 

 
Pilveversioon töötab  arvutite ja muude seadmetega, kus on operatsioonisüsteem Windows, Mac OS, iOS, Linux või 
Android. Soovitame kasutada brauserit Google Chrome. 
 
Arvutisse paigaldatav versioon töötab operatsioonisüsteemidel Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Windows Server 
2012 / 2008 / 2008 R2 / 2003, kõikidel nii 32 kui 64 bitised versioonid. Arvutis vähemalt protsessor 1,7 GHz, mälu 512 MB, 
kõvakettaruumi 100 MB. 

 

 

Merit Aktiva tasuta versioon 
 

Merit Aktivast on olemas piiratud mahuga tasuta versioon. Mahupiiranguks on 100 müügiarvet, 100 
ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet, funktsionaalsus ja kasutamise aeg ei ole piiratud. Tasuta versioonilt saab 
mahu kasvades üle minna piiranguteta täisversioonile. Üleminekul säilivad kõik sisestatud andmed. 
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Merit Palk 
 
Merit Palk on Eesti kõige professionaalsem palgaprogramm koos parima klienditoega. Palgaarvestust saab 
teha piiramatule arvule firmadele ilma lisatasuta. Programmi hind sõltub töötajate arvust, tasuda võib 
igakuiselt või terve aasta korraga. Kui teete arvestust mitmele firmale, siis on vaja pakett valida kõige 
suurema töötajate arvuga firma järgi. 
 

 Kuumakse Aastamakse 

Merit Palk 2 tasuta tasuta 

Merit Palk 5 6 59 

Merit Palk 10 10 99 

Merit Palk 30 17 159 

Merit Palk 80 29 279 

Merit Palk 150 79 679 

Merit Palk piiramatu 129 1149 

 

Merit Palga lisakasutaja 19 129 

 
Hinnad on ilma käibemaksuta. Tasuda võib igakuiselt või terve aasta korraga. 
Vt. raha tagasi garantiid     Vt. litsentsitingimusi 

 

 

 

 
 

Merit Palga tasuta versioon 
 

Merit Palka saab tasuta kasutada kuni kahele töötajale palga arvestamiseks. Kasutamise aeg ei ole piiratud. 
Kui lähete üle suurema töötajate arvuga paketile, siis jäävad kõik juba sisestatud andmed alles. 
 
„Merit Palk 2“ ei vaja litsentsivõtit. Lihtsalt laadige programm enda arvutisse ja hakake kasutama. 
  
Tasuta versiooni saab alla laadida siit: www.merit.ee/palk_allalaadimine.php 

 

  

http://www.merit.ee/palk_allalaadimine.php
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Raha tagasi garantii 
Merit Aktiva ja Merit Palga ostmine on täiesti riskivaba. Kui meie tarkvara Teile mistahes 
põhjusel ei sobi, siis maksame Teile 100% raha tagasi. Lihtsalt saatke meile 60 päeva jooksul 
esmaostu arve kuupäevast arvates meiliga avaldus ja me tagastame Teile raha täies ulatuses. 

  
 

 

Merit Aktiva ja Merit Palga litsentsitingimused 
 

 Vastavalt valitud makseviisile väljastame arve üks kord kuus või üks kord aastas. 

 Pärast makse laekumist avame automaatselt Aktiva pilveversiooni kasutamise õigused, Aktiva 
arvutisse paigaldataval versioonile ja Merit Palgale väljastame litsentsivõtme. 

 Hinna sees on kõik litsentsi kehtivuse ajal välja tulevad uuendused, varukoopiate hoidmine ja tasuta 
klienditugi. 

 Programmi kasutamise võib ostja algatusel igal ajal lõpetada, informeerides meid sellest ette. Juba 
tasutud makseid ei tagastata. 
Erand: Kui soovite Merit Aktivast või Merit Palgast loobuda esmaostule järgneva 60 päeva jooksul, 
siis tagastame Teie avalduse alusel kogu Teie poolt tasutud summa. 

 Pärast litsentsi tähtaja lõppemist ei saa sisestada andmeid litsentsi lõppemise kuupäevast 
hilisemasse perioodi, kuid säilib programmi kasutamise õigus varasemate perioodide andmete 
töötlemiseks. 

 Kui põhikasutaja litsentsi juurde ostetakse hiljem lisakasutajaid või laiendatakse paketti, siis on 
lisakasutajate ja paketitäienduste litsentside lõppkuupäev sama, mis põhikasutaja litsentsil. Kui 
tarkvara kasutatakse aastamaksega, siis on lisakasutaja litsentsi esimese aasta makse 
proportsionaalne põhikasutaja litsentsi lõpptähtajani jäänud ajaga. 
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Klienditugi, IT teenused, konsultatsioon, koolitus 
 

Programmide Merit Aktiva ja Merit Palk kasutajatele pakume tasuta konsultatsiooni telefoni ja meili teel. 
Teenus töötab tööpäevadel kell 9:00 kuni 17:00 numbril 776 9333, klienditugi@merit.ee. 
 

 
 

 

IT teenused ja tugilepingud 
 

Kui teie arvutisüsteem vajab arendamist või tehnilised probleemid lahendamist, siis meie IT spetsialistid on 
valmis teid aitama. Meie teenuste kasutamiseks võib sõlmida tugilepingu või tellida teenuseid vastavalt 
vajadusele. Suurem osa töödest on tehtavad kaughalduse teel, mis tagab kiire reageerimise ja soodsa hinna. 
Teenuste eest tasumine toimub tunnihinna alusel tariifiga 50 eurot + käibemaks. 
 

Tugilepingus sisalduvad vastavalt kokkuleppele enamasti alljärgnevad teenused: 
 

 Arvutisüsteemi perioodiline ülevaatus 1 kord kuus või kvartalis, sõltuvalt Teie valikust. 

 Arvuti ja failisüsteemi kontroll ja optimeerimine. 

 Viiruste ja spioontarkvara kontroll, viirusetõrje tarkvara uuendamine. 

 Süsteemse tarkvara ülevaatus, uuendamine ning veaparanduste teostamine. 

 Arvutialased konsultatsioonid telefoni teel. 

 Uute seadmete lisamine ja tarkvara installeerimine. 

 Arvutisüsteemi rikete kõrvaldamine. 

 Arvutisüsteemi kasutamise alased konsultatsioonid. 

 Arvutivõrgu hooldus ja seadistamine. 

 Kaughooldus interneti teel. 

 Serverite hooldus. 

 Nõuanded uute seadmete soetamisel. 
 
 
Kõiki teenuseid saab tellida ka ühekordse tellimusena. Lisaks müüme ja paigaldame arvuteid ja muid sellega 
seotud seadmeid. 
 
  

mailto:klienditugi@merit.ee
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Teenuste hind 
   Hind km-ta, € Hind km-ga, € 
 
Tarkvara konsultatsioon ja koolitus 

kliendi juures  ..............................................................................................   60/tund ..........  72/tund 
Merit Tarkvara kontoris  ..............................................................................   50/tund ..........  60/tund 

 
Raamatupidaja abi Merit Aktiva ja Merit Palga kasutajatele  ...................................   50/tund ..........  60/tund 

üle interneti kaugjuurdepääsuga, sisestatud andmete 
kontrollimine, abi aruannete tegemisel 

 
Kliendi saadetud varukoopia analüüs koos konsultatsiooniga telefoni teel  .................       50   ..............      60 
 
Tarkvara Merit Aktiva arvutisse paigaldatavasse versiooni arvete  ........................  129/aasta  .....   155/aasta 

importimiseks – Merit ArveImp 
 
Merit Aktiva või Merit Palga varukoopia taastamine Amazoni serverist  ........................     20   ..............      24 

käsitlustasu kuni kolme varukoopia tellimisel, iga täiendav koopia  
lisab tasule 10 eurot 

 
Merit Aktiva või Merit Palga kuulitsentsi taasavamise tasu   ...........................................     20   ..............      24 

lisandub esimese kuu arvele, kui viimase kuulitsentsi lõpu kuupäevast 
on möödas vähem kui 10 kuud 

 
Riistvara ja süsteemi tarkvaraga seotud tööd  ..........................................................   50/tund ..........  60/tund 

seadmete paigaldus, seadistamine, viiruste eemaldamine, 
operatsioonisüsteemide jm süsteemitarkvara paigaldamine, 
võrkude projekteerimine, ehitamine ja seadistamine jms tööd 

 
Kohalesõidu tasu  .....................................................................................................   0,50/km  ........  0,60/km 

rakendatakse linnast väljas alates Merit Tarkvara töötaja asukohast 
 

 
Ülaltoodud teenustööde hinnad kehtivad tööpäevadel kell 8:00 kuni 17:00. 
Tööpäevadel kell 6:00 kuni 8:00 ja 17:00 kuni 22:00 on ajatariifid 1,5 korda kõrgemad. 
Öisel ajal kell 22:00 kuni 6:00 on ajatariifid 3 korda kõrgemad. 
Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel on ajatariifid 2 korda kõrgemad. 
 
Ajatöödel on minimaalne tasustatav aeg pool tundi. 
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Varukoopiate tegemise tarkvara TK8 Backup 
 
Paljude võimalustega mugav ja kiire varukoopiate tegemise tarkvara, kõik andmed on kaitstud 
 
 Standardversioon 
   Ühe kasutaja hind, € 
   Hind km-ta Hind km-ga 

  1 kasutaja ............................................................................................  24  ....................   29 
  2-4 kasutajat  .......................................................................................  20  ....................   24 
  5-9 kasutajat  .......................................................................................  19  ....................   23 
  10-19 kasutajat  ...................................................................................  16  ....................   20 
  20-49 kasutajat  ...................................................................................  15  ....................   18 
  50-99 kasutajat  ...................................................................................  13  ....................   16 
  100+ kasutajat  ....................................................................................  12  ....................   15 
 
 Profiversioon 
   Ühe kasutaja hind, € 
   Hind km-ta Hind km-ga 

  1 kasutaja ............................................................................................  40  ....................   48 
  2-4 kasutajat  .......................................................................................  36  ....................   44 
   5-9 kasutajat  .......................................................................................  32  ....................   39 
  10-19 kasutajat  ...................................................................................  29  ....................   35 
  20-49 kasutajat  ...................................................................................  24  ....................   29 
  50-99 kasutajat  ...................................................................................  22  ....................   27 
  100+ kasutajat  ....................................................................................  20  ....................   24 
 
 

 
 
AVG viirusetõrje 
 
AVG Anti-Virus 2016 
 

Toode Kahe aasta 
litsents, € 

Ühe aasta 
litsents, € 

Hind km-ta Hind km-ta 

AVG Anti-Virus 2016 
1 arvutile 

39,09 26,04 

AVG Anti-Virus 2016 
2 arvutile 

52,13 34,74 

AVG Anti-Virus 2016 
3 arvutile 

56,48 39,09 

AVG Anti-Virus 2016 
4 arvutile 

71,25 47,77 

AVG Anti-Virus 2016 
5 arvutile 

86,91 60,83 

 
Täieliku hinnakirja leiate internetiaadressilt www.merit.ee/avg/avg-hinnakiri.pdf   

 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.merit.ee/avg/avg-hinnakiri.pdf

