
Тарифні пакети послуги «Віртуальна АТС» для абонентів  
ПрАТ «ДАТАГРУП» юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

 

Послуги 

Віртуальна АТС, назва тарифного пакету 

DataCRM 
старт 

DataCRM 
базовий 

DataCRM 
преміум 

Абонентна плата за тарифний пакет1), грн. в місяць, з  ПДВ  349 860 960 

Послуги, що включені в тарифний пакет та надаються у рахунок абонентної плати: 
Кількість пакетних телефонних номерів (з номерним 
ресурсом ПрАТ «ДАТАГРУП»), шт. до 5 до 5 до 5 
Кількість пакетних внутрішніх ліній, шт. до 10 до 10 до 10 
Нетарифіковані хвилини на вихідні дзвінки на всі національні 
напрямки2),  хвилин 

500 
хвилин 

500 
хвилин 

500 
хвилин 

Дзвінки на внутрішні короткі номери Віртуальної АТС 3) так так так 
Груповий розподіл дзвінків так так так 
Групове перехоплення дзвінків так так так 
Передача виклику так так так 
Управління через Веб-портал так так так 
Історія та аналітика дзвінків на Веб-порталі так так так 
Установка голосового інтерактивного меню, IVR так так так 
Повний набір послуг типових для міні АТС  так так так 
Налаштування зовнішньої і внутрішньої маршрутизації 
дзвінків за часом так так так 
Запис розмов з можливістю прослуховування в особистому 
кабінеті так так так 
Вбудована CRM (базовий функціонал) так так так 

Вбудована CRM (розширений функціонал) ні так так 
Управління обмеженням вхідних/ вихідних дзвінків ні так так 
Інтеграція з CRM по API 4) ні так так 
Налаштування маршрутизації вихідного зв'язку ні так так 
Можливість надходження дзвінка  в CRM ні так так 
Віртуальний факс ні так так 
Факс-розсилка ні так так 
Конференц-зв'язок і відеозв'язок ні так так 
Інтеграція MS Teams ні ні так 
Надходження дзвінка в MS Teams ні ні так 
Додаткові послуги, що не включені в тарифний пакет та надаються понад абонентну плату 
розраховуються індивідуально згідно технічного завдання клієнта5) 
Тарифікація телефонних розмов з телефонних номерів тарифного пакету: 

Вартість 1 хвилини розмов з фіксованих телефонних номерів тарифного пакету, грн з ПДВ 
для міських дзвінків 0,054 0,054 0,054 
для міжміських дзвінків в межах області, України та на 
номери з ідентифікаційними кодами «89Z» 

0,4 0,3 0,3 

для дзвінків на мобільні мережі в межах України 0,6 0,5 0,5 

для дзвінків на міжнародні напрямки 
Згідно діючих  тарифів 7) та/або тарифів 

«ДатаСвіт» 
 

1) – вартість пакету є щомісячним обов’язковим платежем за доступ до функціоналу послуги "Віртуальна АТС" відповідно до 
обраного тарифного пакету незалежно від факту користування послугою 

2) – національні напрямки – мається на увазі дзвінки на номери: міські, міжміські, мобільні мережі в межах України;  
3) – дзвінки на внутрішні короткі номери Віртуальної АТС без обмежень та не тарифікуються; 
4) –  перелік можливих інтеграцій з CRM абонента уточняються у оператора; 
5) –  перелік можливих додаткових послуг уточняються у оператора; 
6) – активація відбувається одночасно для всіх внутрішніх ліній клієнта; 
7) – застосовуються діючі тарифи ПрАТ «ДАТАГРУП»  на послуги зв’язку з іноземними державами для фіксованих номерів. 

 

 

 

 


