
УНІКАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ НА ПРИДБАННЯ ALTIUM DESIGNER ТА P-CAD! 
 

Компанія Altium Limited, провідний світовий розробник програмного забезпечення для 

проектування електронних пристроїв, оголошує про дію ряду спеціальних пропозицій на свій 

ключовий продукт на Українському ринку - Altium Designer.  

Компанії, мають унікальну можливість придбати програмні рішення компанії Altium Ltd. на 

привабливих умовах, а також отримати право на використання P-CAD 200x.  
 

1. Чим більше Ви купуєте ліцензій, тим нижче ціна за 1 р.м. Altium Designer 

Кількість ліцензій/ 
Тип ліцензій 

Ціна при 
купівлі 1 
ліцензії 

грн. без ПДВ* 

Ціна при 
купівлі 2-3 
ліцензій 

грн. без ПДВ* 

Ціна при 
купівлі 4-6 
ліцензій 

грн. без ПДВ* 

Ціна при 
 купівлі 7 і 

більше ліцензій 
грн. без ПДВ* 

Altium Designer - On-Demand 
Perpetual Commercial 
License:  

210 424,50 199 894,50 185 854,50 175 324,50 

Altium Designer - Standalone 
Perpetual Commercial 
License:  

213 934,50 203 404,50 192 874,50 182 344,50 

Altium Designer - Private 
Server Perpetual Commercial 
License:  

227 974,50 217 444,50 206 914,50 196 384,50 

При придбанні системи обов'язкова підписка на оновлення! Див п. 3 даної пропозиції 

Система ліцензування Altium Designer передбачає використання трьох типів ліцензії: 

• On-Demand – управління такої ліцензії виконується через сервер Altium. Є два режими використання 

ліцензії On-Demand: 

o On-Demand – використання робочого місця з будь-якого комп'ютера після авторизації під своїм 

обліковим записом через Інтернет. При виході зі свого облікового запису ліцензія автоматично 

звільняється і може бути доступна іншим користувачам. 

o Roaming – використання робочого місця протягом певного часу. В такому режимі можна вийти з 

облікового запису при цьому обрана ліцензія буде закріплена за даним користувачем на зазначений 

час. 

• Standalone –  управління ліцензією виконується через ліцензійний файл (*.alf), який активується під 

конкретний ПК і не може бути використаний на інших комп'ютерах в даній мережі. Цей файл може бути 

збережений, скопійований і мати резервну копію. Файл.alf можна використовувати додатково на 

домашньому ПК (відповідно до угоди  EULA) шляхом простого копіювання файлу на інший ПК. 

• Private Server – управління ліцензією виконується через локальний адмініструємий сервер. 

Адміністратор мережі встановлює менеджер ліцензій Private License Server і розподіляє можливості 

використання ліцензій між користувачами в мережі. Для використання ліцензії з локального сервера 

може встановлюватися без окремої авторизації, досить автоматичного підключення до менеджеру 

ліцензій Private License Server. 

Континентальна Ліцензія, призначена для використання в декількох географічних адресах, в 

рамках одного континенту (Asia Pacific, EMEA і Americas), купується за ціною прайс-листа * 1,5. Так само 

змінюється і ціна на Altium Subscription. Мінімальний обсяг закупівлі - 5 ліцензій.  

Глобальна Ліцензія, призначена для використання в декількох географічних адресах по всьому 

світу, купується за ціною прайс-листа * 2. Так само змінюється і ціна на Altium Subscription. Мінімальний 

обсяг закупівлі - 5 ліцензій. 

2. Оновлення з попередніх версій до актуальної версії Altium Designer  2022 

Legacy Upgrade from to Altium Designer 2022 -  140 250,00 грн. 

• Ціна на ліцензії Standalone, On-Demand, Private Server однакова. 

• Річна підписка включена на всі ліцензії 

• Ціни дійсні для AD09 -  AD16 

Оновлення з AD17 і вище  - по запиту. 

 



3. Altium Designer 365 - хмарна платформа для проектування і реалізації друкованих 
плат (включає річну підписку на оновлення для Altium Designer) 

 

Тип лицензії 
 Ціна при купівлі 

1 ліцензії грн * 

Standalone Altium Designer 365 Standard Subscription (12 months) 
Standard 

43 000,00 Private Server Altium Designer 365 Standard Subscription (12 months) 

On-Demand Altium Designer 365 Standard Subscription (12 months) 

Standalone Altium Designer 365 Pro Subscription (12 months) 
Pro 

61 000,00 Private Server Altium Designer 365 Pro Subscription (12 months) 

On-Demand Altium Designer 365 Pro Subscription (12 months) 

Altium 365 Standard - для тих, хто хоче використовувати всі переваги глобальної публікації Altium 
365 і зручність зберігання проектів і компонентів в єдиному Workspace компанії, але без формалізації і 
структурування проектних даних. Пропонується можливість зберігання і публікації динамічних 
проектів з ким завгодно для перегляду і коментування або редагування і використання простої 
хмарної бібліотеки.  

Altium 365 Pro - для тих, хто хоче використовувати всі можливості формалізації і 
структурування проектних даних і все, що може запропонувати платформа Altium 365. Всі ваші 
керовані дані створюються і зберігаються в єдиному Workspace компанії. Пропонується можливість 
зберігання і публікації динамічних проектів з ким завгодно для перегляду і коментування або 
редагування. Стають доступними додаткові служби і можливості, придбані з Concord Pro, в тому 
числі повністю керовані компоненти з їх валідацією і контролем вживаності, шаблони компонентів, 
керовані файли OutJob, запити і синхронізація компонентів. 

Потрібна реєстрація на AltiumLive, Altium Designer з поточною (активною) підпискою Altium 
Subscription і придбання Altium Concord Pro (з його розміщенням на платформі Altium 365). Функціональні 
можливості доступні з Altium Designer і через веб-браузер. 

4. Altium Concord Pro (заміна Altium NEXUS) 

К-во лицензий/Тип лицензии 
Ціна при купівлі 1 

ліцензії грн * 

Altium Concord Pro Term Based Commercial License: Altium Concord Pro Private 
Server Commercial Single Site 12 Months 

92 050,00 
Altium Concord Pro Term Based Commercial License : Altium Concord Pro A 365 
Pro Private Server Commercial Single Site 12 Months 

Altium Concord Pro CAL Term Based Commercial License: Altium Concord Pro CAL 
Private Server Commercial Single Site 12 Months 

20 150,00 
Altium Concord Pro CAL Term Based Commercial License : Altium Concord Pro A 
365 Pro CAL Private Server Commercial Single Site 12 Months 

Ключові особливості: 
·       Управління компонентами 

·       Централізоване зберігання проектів 

·       ECAD-MCAD взаємодіє з наступними програмними продуктами: 

o Dassault Systemes SOLIDWORKS® - версія від 2018 і старше 

o Autodesk Inventor Professional® - версія від 2018 і старше 

o PTC Creo Parametric® - версія від 3.0 M170 і старше 

·       Інтеграція с PLM рішеннями: 

o PTC Windchill®PLM (11.0 M030) 

o Arena® PLM 

o Oracle® Agile™ PLM 

1. Поставляється як тимчасова Ліцензія, може бути продовжена в 12 місячний термін. 

2. Після закінчення терміну дії Ліцензія не може бути використана, рекомендується її продовжити. 

 

При придбанні береться 1 серверна ліцензія та необхідна кількість клієнтських (CAL) 

 

 



3. Переходь з P-CAD на Altium Designer!  
 

В рамках наступного спеціальної пропозиції ті користувачі, у яких вже встановлено 

ліцензійне програмне забезпечення P-CAD, зможуть перейти на повну версію системи Altium 

Designer. 

Тип ліцензії 

Legacy Upgrade from P-
CAD to Altium Designer - 

On-Demand Perpetual 
Commercial License: 
AD2022 Single Site 

Legacy Upgrade from P-
CAD to Altium Designer - 

Standalone Perpetual 
Commercial License: 
AD2022 Single Site 

Legacy Upgrade from P-
CAD to Altium Designer - 
Private Server Perpetual 

Commercial License: 
AD2022 Single Site 

Ціна, грн без ПДВ* 122 675,00 131 675,00 140 400,00 

1 Перехід можливий тільки з легальної версії P-CAD. Для підтвердження легальності необхідно 
надати сертифікат або серійний номер P-CAD 

2. Придбані сертифікати на P-CAD в рамках даної пропозиції підлягають обміну на 
повнофункціональний Altium Designer протягом 12 місяців з моменту придбання за 
спеціальною ціною 

4. Можливість легалізувати P-CAD  

• в рамках даної програми компанія може легалізувати тільки всі використовувані копії продукту P-
CAD в організації (часткова легалізація не допускається) 

• користувач отримує сертифікат встановленого зразка, що дозволяє використовувати старі версії 
P-CAD на певній кількості ПК (матеріальний або електронний носій, керівництво користувача і інше, 
користувачеві не надаються) 
 

Кількість ліцензій/ 
Тип ліцензій 

Ціна при купівлі 1 ліцензії 
грн * 

Ціна при купівлі 3-х і 
больше ліцензій грн * 

P-CAD Authorization Certificate, single 
seat (CIS only) 

87 750,00 70 200,00 

Умови придбання – 100% передплата 

Ціни вказані без ПДВ (ПДВ - 0% у відповідності з п. 26 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ). 

Все придбані ліцензії Altium Designer включають в себе один рік підписки Altium 

Subscription 

Вимоги до системного програмного забезпечення – ОS (64-bit): Windows 7, 

Windows 8 (8.1), Windows 10. 
 

1. З функціональними можливостями системи Altium Designer 22 можна ознайомитися за посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=gwduCtyo3EM&list=PL5exTF3Fuc_s7_-OUdtRXoyBt2g28rEUa 

2. Altium Designer має англомовний інтерфейс. 

3. Отримати більш детальну інформацію про програму, завантажити демонстраційні ролики та навчальні 

матеріали можна на інтернет-сайті розробників: www.altium.com, а також на російськомовному сайті 

http://altium-ru.com. 

4. Для знайомства з Altium Designer можете завантажити безкоштовну повнофункціональну 15-денну 

версію програми https://www.altium.com/ru/altium-trial-flow 

5. Для знайомства з Altium Concord Pro можете завантажити безкоштовну повнофункціональну 30-денну 

версію програми https://www.altium.com/ru/concord# 

6. Cтуденти мають можливість отримати 6-місячну студентську ліцензію Altium Designer 

БЕЗКОШТОВНО! 
 

Проводимо навчання по програмним продуктам Altium Designer по мірі формування 

груп по узгодженій програмі. 
 

 

ТОВ “НВП “ПРОМІТ“ 

01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 12 оф. 411 

Тел.: (044) 599-11-03, моб. (050) 334-68-71 

E-mail: info@promit.com.ua, npp_promit@ukr.net  

Http://www.promit.com.ua 


