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Logotec App Studio – model licencjonowania 

1. Logotec App Studio to platforma oferowana w modelu chmurowym (PaaS – Platform as a 

Service), umożliwiająca tworzenie zaawansowanych rozwiązań biznesowych na wszystkie 

najpopularniejsze systemy operacyjne (Windows 10, Android, iOS oraz macOS). 

2. Aplikacje – na wszystkie powyższe systemu operacyjne - tworzymy za pomocą aplikacji Logotec 

App Studio, dostępnej (dla Windows 10) bezpłatnie w sklepie Microsoft Store >link<  

W najbliższym czasie przewidywane jest też udostępnienie wersji na macOS, iOS oraz Androida 

3. Po zainstalowaniu tej aplikacji i zarejestrowaniu się za jej pomocą na platformie Logotec App 

Studio otrzymujemy bezpłatny, trzymiesięczny trial – w tym czasie można korzystać z platformy 

bez żadnych opłat. Korzystanie w tym okresie ograniczone jest do: 

a. stworzenia maksymalnie 5 aplikacji 

b. wygenerowania 10 paczek instalacyjnych (suma na wszystkie systemy operacyjne) 

W wersji trial, w każdej aplikacji można zarejestrować dowolną ilość użytkowników, ale dla 

każdej z nich maksymalna ilość aktywnych licencji wynosi 1. Oznacza to, że tylko jeden 

użytkownik może z niej korzystać.  

Należy pamiętać o tym, ze pierwsze zalogowanie dowolnego użytkownik „zabiera” tę jedną 

licencję na 30 dni i pozostali użytkownicy nie mogą się do tej aplikacji w tym czasie zalogować. 

Odblokowanie następuję po upływie 30 dni.  

W wersji trial nie ma możliwości korzystania z dodatkowych serwisów oferowanych przez 

platformę, takich jak np. spięcie z systemami pocztowymi, spięcie z systemami płatności 

internetowych, spięcie z systemami powiadomień za pomocą SMS-ów, lokalna instalacja całego 

serwisu z pominięciem platformy, itp.) 

W wersji trial generowane paczki instalacyjne mają domyślny certyfikat firmy Logotec 

Engineering S.A. – można je „ręcznie”  instalować na dowolnej ilości komputerów, ale nie można 

ich „wrzucać” do sklepów  Google Play, czy App Store for iOS/macOS. Do wygenerowania 

paczek gotowych do „wrzucenia” do powyższych sklepów niezbędna jest wersja pełna, czyli 

wykupienie subskrypcji (szczegóły poniżej) – wtedy możliwe jest wykorzystanie własnych 

certyfikatów developera.   
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4. Po 3 miesiącach korzystanie z Logotec App Studio wymaga wykupienia abonamentu – koszt 

opłaty to: 

• 89,00 zł/miesiąc w wypadku abonamentu wykupionego na okres 12 miesięcy 

• 99,00 zł/miesiąc w wypadku abonamentu wykupionego na okres 6 miesięcy 

• 109,00 zł/miesiąc w wypadku abonamentu wykupionego na okres 3 miesięcy 

5. Mając wykupioną licencję Logotec App Studio, możemy z jej pomocą stworzyć dowolną ilość 

aplikacji i korzystać z każdej z tych aplikacji (1 użytkownik) 

6. Twórca aplikacji może również bezpłatnie wygenerować 10 paczek instalacyjnych swoich 

aplikacji - chodzi o sumaryczną liczbę paczek, bez względu na system operacyjny (Windows 10, 

Androida, iOS/iPadOS, macOS). Wygenerowana paczka umożliwia jej zainstalowanie na 

dowolnej ilości urządzeń (w ramach systemu operacyjnego, dla którego została wygenerowana) 

bądź „wrzucenie” do sklepu danego systemu operacyjnego (Microsoft Store, App Store for 

iOS/macOS, Google Play) 

Można dowolnie zwiększyć ilość generowanych paczek instalacyjnych za opłatą w wysokości 

50,00 zł za każde 10 operacji wygenerowania paczki   

7. Korzystanie z wygenerowanej aplikacji przez więcej niż jednego użytkownika (1 użytkownik jest 

bezpłatny) wymaga posiadania licencji na korzystanie z tej aplikacji (opłacanej przez 

użytkowników – tzw. „użytkownik nazwany” – lub twórcę aplikacji – więcej szczegółów w sekcji 

poniżej („Rozliczenie twórca aplikacji  → platforma Logotec App Studio”). 

Koszt takiej licencji to standardowo: 

a. 49,00 zł/miesiąc/osobę w wypadku abonamentu wykupionego na okres 1 roku 

b. 54,00 zł/miesiąc/osobę w wypadku abonamentu wykupionego na okres 6 miesięcy 

c. 59,00 zł/miesiąc/osobę w wypadku abonamentu wykupionego na okres 3 miesięcy 

8. Każde zalogowanie się jednego użytkownika „zajmuje” jedną licencję na okres ok. 30 dni (28-31 

dni w zależności od długości danego miesiąca), czyli np. od 17-go danego miesiąca do 16-go 

(włącznie) kolejnego miesiaca: 

• w wypadku użytkownika „nazwanego” zajmowana jest jego licencja 

• w wypadku puli użytkowników zajmowana jest – na ten okres - jedna licencja z 

wykupionej puli licencji  

9. Powyższa licencja daje możliwość korzystania z aplikacji na wszystkich systemach operacyjnych 

i nie zajmuje to dodatkowych licencji (korzystanie przez tego samego użytkownika z aplikacji na 

kilku urządzeniach/systemach operacyjnych zajmuje tylko jedną licencję)  

http://www.logotecengineering.com/


 
www.logotecengineering.com  

 

3 
 

10. Od powyższych cen udzielane są rabaty ilościowe: 

a. powyżej 50 użytkowników dla danej aplikacji: cena jest zmniejszana o 25%  

b. powyżej 100 użytkowników dla danej aplikacji: cena jest zmniejszana o 40%  

c. powyżej 200 użytkowników dla danej aplikacji: cena jest zmniejszana o 65%  

d. powyżej 500 użytkowników dla danej aplikacji: cena jest ustalana indywidualnie 

11. Licencja może być opłacona albo przez twórcę aplikacji albo przez poszczególnych 

użytkowników 

a. W wypadku licencji opłacanej przez poszczególnych użytkowników, licencja jest imienna 

– tylko dany użytkownik może korzystać z aplikacji 

b. W wypadku licencji opłacanej przez twórcę aplikacji (bądź wskazanego przez niego 

płatnika) licencja dotyczy sumarycznej ilości użytkowników korzystających z aplikacji w 

danym miesiącu  

Przykład: 

• twórca aplikacji udostępnia login i hasło do aplikacji dowolnej ilości osób (bez 

względu na to, ilu licencji opłacił – to wyłącznie jego decyzja)  

• każdy zarejestrowany użytkownik, po zalogowaniu do aplikacji, „blokuje” jedną 

licencję na okres ok. 30 dni (28-31 dni w zależności od długości miesiąca) 

• jeżeli liczba zalogowanych, różnych użytkowników w danym miesiącu osiągnie 

liczbę opłaconych licencji, kolejny użytkownik nie będzie miał możliwości 

zalogowania się i korzystania z aplikacji przed upływem danego miesiąca 

(oczywiście można zawsze opłacić dodatkowe licencje) 

Przykład: 

Jeżeli subskrypcja została wykupiona np. 17 kwietnia na 3 miesiące, czyli do 

17.lipca), to zalogowanie się jakiegokolwiek użytkownika w okresie od 17-go 

danego miesiąca do 16 (włącznie) kolejnego miesiąca spowoduje wykorzystanie 1 

licencji z wykupionej puli licencji w tym okresie.  

Oznacza to, że w okresie od 17-go danego miesiaca do 16-go następnego 

miesiąca, ilość użytkowników, którzy się będą mogli zalogować do aplikacji nie 

może przekroczyć ilość wykupionych w ramach subskrypcji licencji (przy czym 

jedna jest zawsze bezpłatna) 

W razie pytań prosimy o kontakt: appstudio@logotecgroup.com  

http://www.logotecengineering.com/
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Rozliczenie twórca aplikacji → platforma Logotec App Studio 

 

Istnieje kilka możliwych modeli rozliczeń – o wyborze danego modelu zawsze decyduje twórca 

aplikacji: 

Model 1 

• Twórca aplikacji tworzy aplikację i za jej tworzenie pobiera opłatę od zleceniodawcy 

• Użytkownicy płacą abonament za korzystanie z platformy bezpośrednio platformie, bez 

pośrednictwa twórcy aplikacji 

Model 2 

• Twórca aplikacji tworzy aplikację  i za jej tworzenie pobiera jednorazową opłatę od 

zleceniodawcy 

• Użytkownicy płacą dodatkowo abonament za korzystanie z platformy twórcy aplikacji, a 

ten płaci z kolei platformie. Ewentualna nadwyżka to jego dodatkowy zysk 

Model 3 

• Twórca aplikacji tworzy aplikację (na własny koszt/zlecenie) i udostępnia ją (za ustaloną 

przez siebie opłatą abonamentową) użytkownikom (firmom lub osobom) 

• Użytkownicy płacą abonament za korzystanie z platformy twórcy aplikacji, a ten płaci w 

kolei platformie abonament w cenach określonych powyżej - nadwyżka to jego 

dodatkowy zysk 

Model 4 

• Twórca aplikacji tworzy aplikację (na własny koszt/zlecenie) i udostępnia ją (za ustaloną 

przez siebie opłatą abonamentową) użytkownikom (firmom lub osobom), wskazując jako 

płatnika platformę 

• Użytkownicy płacą abonament za korzystanie z aplikacji platformie, a platforma wypłaca 

(raz w miesiacu) nadwyżkę powyżej standardowych cen za korzystanie z platformy (jak 

wyżej) twórcy aplikacji 

W sprawie wyboru modelu rozliczeń prosimy o kontakt mailowy: appstudio@logotecgroup.com  

Platforma udostępnia twórcom aplikacji automatyczny system pobierania opłat za abonament za 

pośrednictwem DotPay – jest on także do dyspozycji twórcy aplikacji (ale - oczywiście - nie jest 

obligatoryjny). Za każda opłatę dokonaną poprzez system DotPay pobierana jest opłata w wysokości 

2% opłaty. 

W razie pytań prosimy o kontakt: appstudio@logotecgroup.com  

http://www.logotecengineering.com/
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