Posiadam licencję CONREGO 4,
lecz chcę skorzystać z nowej wersji!

Informacje techniczne i objaśnienie różnic w dystrybucji licencji
oraz usługi CONREGO w modelu SaaS

aktualizacja
Chcemy by każdy organizator mógł skorzystać z mocy jaką oferuje nowa odsłona systemu rejestracji uczestników.
Tym bardziej chcemy zaoferować taką możliwość organizatorom, którzy znają i doświadczyli wersji 4.
Możesz oczywiście zarejestrować nowe konto CONREGO i zakupić najnowszą wersję nie aktualizując starej.
Przewidzieliśmy jednak możliwość bezpłatnej konwersji wersji 4 do 5.

Różnice warunków oferty pomiędzy wersjami
Dotychczasowy model sprzedaży CONREGO zakładał, iż nabywasz licencję wieczystą. W przypadku wersji piątej nie
oferujemy licencji, a aplikacja nie będzie instalowana na Twoim serwerze.
System rejestracji dostępny będzie jako usługa rozliczana w modelu abonamentowym. Przygotowaliśmy trzy Plany Abonamentowe, które opisaliśmy w szczegółach
na stronie Cennik. Zalety nowej oferty jest to między innymi:
- Hosting po stronie CONREGO. Nie musisz już pamiętać o serwerze, zadbać o jego poprawną konﬁgurację, backup bazy danych i szereg innych technikaliów, które
bywały uciążliwe i spowalniały pracę. Wraz z nową wersją otrzymasz dostęp do gotowej aplikacji, która zainstalowana jest na naszych serwerach.
- Możliwość zmiany domeny dla wybranej instancji systemu CONREGO w dowolnym czasie - tak często jak tego potrzebujesz. Model licencyjny wiązał CONREGO
z wybraną przez Ciebie domeną na zawsze. Subskrypcja CONREGO w wersji piątej jest także związana z jedną domeną, lecz możesz ją samodzielnie zmieniać.
Uproszczając - wcześniej dla każdej domeny (gdzie często domena = event) należało nabyć osobną licencję - teraz korzystając z jednego abonamentu domenę
możesz zmieniać dowolną ilość razy.
- Prostota interfejsu, który został przebudowany praktycznie w całości.
- Nowe funkcje i nowe integracje (w tym bramki SMS’owe) i szereg udogodnień, które warto sprawdzić pracując na bezpłatnym koncie testowym. Zarejestruj konto
już dziś i porównaj wersje pod kątem własnych potrzeb.
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- Wydłużone wsparcie techniczne. Okres Asysty dla licencji CONREGO obowiązywał przez trzy miesiące od dnia zakupu - korzystając z Planów Abonamentowych
CONREGO dostęp do naszego wsparcia technicznego jest ograniczony jedynie okresem abonamentowym, czyli zapewniamy wsparcie techniczne tak długo, jak
jesteś naszym klientem.
Decyzję o aktualizacji wersji podejmiesz w dowolnym dogodnym dla CIebie terminie - nie stawiamy ograniczeń czasowych - aktualizacja jest w Twoim interesie!

Nasza oferta aktualizacji
Jeśli zrzekniesz się licencji na wersję 4 to otrzymasz bezpłatny dostęp do najwyższego rocznego Planu
Abonamentowego CONREGO All-In-One.
Posiadasz licencję CONREGO Light? A może CONREGO Pro i wszystkie dodatki? To nie ma znaczenia - wszyscy posiadacze starych licencji mogą skorzystać
bezpłatnie z najbogatszego Planu Abonamentowego oferującego wszystkie dostępne w nowym CONREGO funkcje. All-In-One kosztuje 2 997 PLN netto rocznie.
Tak chcemy zrekompensować Ci rezygnację z praw do starej licencji.

Jak wygląda procedura aktualizacji?
1. Zarejestruj bezpłatne Konto Testowe
2. Wydrukuj formularz z szóstej strony tego dokumentu, uzupełnij go i zeskanuj. Plik skanu prześlij na adres
support@conrego.com.
3. W ustalonym terminie deaktywujemy podany w formularzu klucz licencji wersji 4 oraz przedłużymy subskrypcję dla
nowych instancji systemu o 12 miesięcy!
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Pytania i odpowiedzi
Czy mogę zaimportować dane ze starego systemu do wersji 5?
Import danych uczestników jest oczywiście możliwy, lecz nie będzie możliwe przeniesienie konﬁguracji starej wersji do nowej, a co za tym idzie rekordy danych
uczestników nie będą:
- przywiązane do żadnych punktów agendy,
- miały przypisanych żadnych kwot,
- miały przywiązanych żadnych faktur pro forma / VAT.

Skoro nowa wersja CONREGO jest utrzymywana na Waszych serwerach to gdzie ﬁzycznie znajdują się moje dane?
Bazy danych hostowane są w centrum danych KEI, zaś pliki (zdjęcia i inne dokumenty, które publikujesz na stronie wydarzenia) utrzymywane będą w chmurze Amazon
AWS S3 (węzeł we Frankfurcie nad Menem).

Jak przygotować się do aktualizacji CONREGO?
Dostęp do aplikacji na własnym serwerze zostanie zablokowany po deaktywacji klucza licencyjnego, stracisz więc dostęp do danych zgromadzonych w bazie danych.
Przestanie także działać Twoja strona zbudowana w oparciu o CONREGO 4. Dlatego zanim podejmiesz decyzję o terminie aktualizacji wersji 4 do 5 pobierz wszystkie
dane ze starej wersji CONREGO:
- Pliki graﬁczne i inne dokumenty wysyłane wcześniej na serwer,
- Raporty z danymi uczestników,
- Pliki PDF faktur pro forma i VAT, które wystawiono uczestnikom,
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- Treści strony wydarzenia, które można wykorzystać w późniejszym czasie,
- Szablony PDF wszystkich identyﬁkatorów i innych dokumentów utworzonych przez moduł Generator PDF.
Jeśli zdecydujesz się na aktualizację to w ustalonym terminie deaktywujemy Twój klucz licencyjny.

Czy do nowej wersji CONREGO oferujecie dodatki?
W nowej wersji, na podstawie dotychczasowych doświadczeń udostępniamy pakiety modułów, które wchodzą w skład Planów Abonamentowych. Podział na moduły
przypisane do Planów wynika z potrzeb dotychczasowych klientów. Na przykład CONREGO Premium oferuje moduły Strona Internetowa i Ankiety, zaś CONREGO AllIn-One oferuje wszystko co Plan Premium oraz moduł Obsługa gości (połączone moduły Recepcja i Kontrola Dostępu) i Generator PDF. Plan można podwyższyć i
obniżyć, zależnie od potrzeb.

Gdzie znajdę regulamin Usługi SaaS (Software-as-a-Service)?
Najbardziej aktualna wersja regulaminu korzystania z usługi CONREGO dostępna jest na stronie https://conrego.com.pl/pl/regulamin-uslugi-conrego

Mam inne pytania…
Poszukaj odpowiedzi na stronie FAQ lub skontaktuj się z nami na nowy numer telefonu 95 725 36 77 lub napisz na support@conrego.com.
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Zgłoszenie konwersji aplikacji CONREGO w wersji 4 do wersji 5
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

DANE PŁATNIKA LICENCJI CONREGO W WERSJI 4:

Imię :

………………………………………………………………………………………………………

Nazwa ﬁrmy :

………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko :

………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby :

………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail :

………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
NIP :

………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM, IŻ:
1. Zapoznałem/am się z treścią warunków konwersji wersji 4 do wersji 5 aplikacji CONREGO,
2. Akceptuję Regulamin Świadczenia Usług CONREGO opublikowany na stronie https://conrego.com.pl/pl/regulamin-uslugi-conrego
3. Zamawiam konwersję licencji wieczystej CONREGO udzieloną podczas zakupu wersji czwartej, do wersji piątej na niżej opisanych warunkach szczegółowych:
Konwersja dotyczy licencji przypisanej do tej pory do domeny : …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer klucza licencyjnego (dostępny w panelu administracyjnym) : ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Preferowany termin deaktywacji klucza licencyjnego : ….………………………………………………
4. Zrzekam się praw nabytych wraz licencją wieczystą CONREGO w wersji 4.
Podpis Zamawiającego
………………………………………………………………………………………….

6z7

Zanim zaktualizujesz swoje CONREGO…
zarejestruj bezpłatne 14-dniowe konto testowe CONREGO
i porównaj wersje by dokonać świadomego wyboru!
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Wypróbuj bezpłatnie

Biuro i korespondencja
ul. Paderewskiego 40/6
66-400 Gorzów Wielkopolski, Poland
tel. +48 95 725 36 77
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https://conrego.com
https://conrego.com.pl
support@conrego.com
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