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Porównanie kosztów w zależności  
od modelu zakupu oprogramowania dla firmy
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INWESTYCJE I KOSZTY

ON-PREMISE 
(STACJONARNIE, 

LOKALNA 
INSTALACJA)

SAAS – CHMURA 
COMARCH
STANDARD

SAAS – CHMURA 
COMARCH

ENTERPRISE

PAAS – COMARCH 
HOSTING

Sprzęt – serwery, macierze 
dyskowe, switch'e, routery, NAS 

Inwestycja 

własna. Często 

nadmiarowe koszty 

początkowe, aby 

uwzględnić potrzeby 

w perspektywie 

minimum 2-3 lat

  Opłata 

abonamentowa 

miesięczna 

lub roczna

  Opłata 

abonamentowa 

miesięczna

  Opłata 

miesięczna 

abonamentowa

Lokalizacja i pomieszczenie 
na serwerownię

Kupno / wynajem

Klimatyzacja serwerowni
Zakup 

i serwisowanie

Zasilanie serwerowni Opłaty miesięczne

Licencje dodatkowe poza 
ERP: system operacyjny, 
oprogramowanie bazy danych 
(Microsoft SQL Serwer, Windows 
Server, Remote Desktop Services) 
oraz ochrona antywirusowa 

Zakup licencji 

+ aktualizacje

Konfiguracja, wdrożenie, 
zarządzanie infrastrukturą 
i środowiskiem (aktualizacje, 
rozbudowa, administracja 
systemem operacyjnym 
i bazami danych)

Koszty usług 

inżynierów – firma 

zewnętrzna lub 

własny dział IT

Zabezpieczenie środowiska 
na wypadek awarii lub ataku 
hackerskiego (kontrakty 
serwisowe z producentem 
z odpowiednim czasem 
reakcji / naprawy, klastry 
zapewniające ciągłość pracy 
produkcyjnej, backup)

Zakup  

dodatkowego 

sprzętu, licencji 

i usług serwisowych
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INWESTYCJE I KOSZTY

ON-PREMISE 
(STACJONARNIE, 

LOKALNA 
INSTALACJA)

SAAS – CHMURA 
COMARCH
STANDARD

SAAS – CHMURA 
COMARCH

ENTERPRISE

PAAS – COMARCH 
HOSTING

Bezpieczeństwo infrastruktury 
fizycznej (np. redundantne 
zasilanie, ochrona 
przeciwpożarowa, monitoring 
24/7/365, CCTV, certyfikacje 
wg. światowych standardów)

Koszt we własnym 

zakresie 

  Opłata 

abonamentowa 

miesięczna 

lub roczna

  Opłata 

abonamentowa 

miesięczna

  Opłata 

miesięczna 

abonamentowa

Gwarancja ciągłości 
pracy (eliminacja kosztów 
związanych z ew. przestojem 
w przypadku awarii)

Koszt we własnym 

zakresie 

Gwarancja wydajności 
(optymalne parametry pod 
kontem procesorów, pamięci 
i szybkości dysków) 

Koszt we własnym 

zakresie 

System ERP/FK Zakup licencji
Licencje 

jednorazowe

Wsparcie mailowe i telefoniczne 
do systemu ERP/FK

Opłata roczna Opłata roczna

Aktualizacje systemu ERP/FK

Opłata za roczną 

aktualizację, 

aktualizacja we 

własnym zakresie

Opłata w ramach 

abonamentu, 

aktualizacja 

we własnym 

zakresie

Opłata za roczną 

aktualizację, 

aktualizacja 

we własnym 

zakresie lub 

w ramach opieki 

autorskiej

Skalowalność (zwiększanie 
i zmniejszanie zasobów/kosztów)

Ograniczona / wolna
  Elastycznie 

/ szybko

  Elastycznie 

/ szybko

  Elastycznie 

/ szybko

Praca zdalna (w tym możliwość 
jej szybkiego uruchomienia)

Zakup dodatkowych 

licencji i wdrożenie
  Natywnie   Natywnie   Natywnie


