
Nr. Inreg: 1917/10.06.2019 

Effective Flux SRL                                                                                                    telefon : +4 0743 007 006  
CUI: RO32160425                                                                                                                        e-mail: office@effectiveflux.com 
                                                                            www.effectiveflux.com 

   

  

 

 

Ofertă preț software MINITAB 

  

      

Opțiuni de licențiere a softului 

- Toate taxele de licență sunt pentru versiunea de Windows a software-ului statistic MINITAB.  

- Licența include suport tehnic gratis**  

 

Licențe individuale permanente Cantitate Preț/licență* 

Include: 
- Licență perpetuă pentru a folosi softul  
- Actualizarea softului la costuri mici 
- Suport tehnic pentru versiunea curentă + încă 
12 luni după o nouă emitere 
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Mai multe informatii la 
office@effectiveflux.com sau 

telefon: +40 743 007 006 

2-10 

11-20 

21+ 

Actualizare 
 

 

Licențe pentru mai mulți utilizatori Utilizatori*** Taxă anuală* 
 

Include: 
-licență anuală pentru utilizarea softului (se 
înnoiește anual) 
-actualizări gratuite la noile versiuni 
-poate fi folosita via retea în site-uri multiple, 
instalată pe pc-uri/laptop-uri individuale 
-se pot adauga alți useri (cost pro-rata) 

5 
Mai multe informatii la 

office@effectiveflux.com sau 
telefon: +40 743 007 006 

10 

15 

16+ 

 

 

* Prețurile sunt exprimate în GBP, nu includ TVA și pot suferi modificări. 

**Suportul tehnic este asigurat gratuit pentru toți utilizatorii produselor MINITAB cu licență 

***Numărul maxim de utilizatori concomitent. 

 

- Puteți încerca gratuit beneficiile softului MINITAB timp de 30 de zile. Aici (link) găsiți cum. 

- Dupa contractare, pe site-ul nostru, găsiți cum se poate descărca varianta cu licență a softului 

MINITAB (link aici), 

- Pentru consultanță tehnică puteți contacta specialiștii (link aici). 

- Effective Flux asigura instruiri pentru aplicarea instrumentelor, prin cursurile noastre de Tehnici 

statistice cu Minitab, Introducere in DOE, SPC (Statistical Process Control), MSA 

(Measurement system analysis), Six Sigma Green Belt, Six Sigma Black Belt. 

 

Minitab® și toate celelalte mărci înregistrate și logo-uri pentru produsele și serviciile companiei sunt proprietatea exclusiva a 

Minitab Inc. Toate celelale mărci la care se face referire rămân proprietatea deținătorilor respectivi. Vizitați www.minitab.co.uk 

pentru termeni și condiții. 
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