


Členská evidencia a výpočet vyrovnávacieho podielu                                                                     200,00 /   240,00 
Evidencia technického stavu bytov                                                                                                      dohodou
Import faktúr VVS                                                                                                                      300,00 / 360,00
Import ZF Teplo Chastia                                                                                                             300,00 / 360,00
Import ZF SVODA PVS                                                                                                                300,00 / 360,00

                      

Viacnásobné inštalácie, update programového vybavenia

Základná licencia  umožňuje nainštalovať program na jednom počítači.  Za rozšírenie  licencie  fakturujeme  30 % zo
základnej ceny na každý ďalší počítač (platí pre viac sólo počítačov aj sieťové terminály). Práce spojené s inštaláciou
programu v sieti sa fakturujú zvlášť.
V cene programu  je zahrnutá  inštalácia programového vybavenia a príručka. Pri nákupe nad 332,– € bez DPH  je aj
základná inštruktáž k obsluhe programu v rozsahu dvoch hodín. Cena za zvláštne úpravy podľa potrieb zákazníka sa určí
dohodou. Na všetky programové produkty sa poskytuje záruka 24 mesiacov, počas ktorej dodávateľ bezplatne opraví
prípadné skryté chyby produktu. Pri legislatívnych zmenách dodávateľ poskytuje novú verziu programu (update) za
poplatok,  ktorý  nepresiahne  20  %  zo  základnej  ceny  produktu.  Servisné  zásahy  u  používateľa,  na  ktoré  sa
nevzťahuje záruka (neboli spôsobené chybou v programovom vybavení), sa účtujú podľa platného cenníka. Minimálne
fakturovaný čas za servisný zásah je 0,5 hod.

Zakúpením aktuálnej verzie má zákazník bezplatne nárok na:
− poradenské služby cez telefón alebo on-line pomocou vzdialeného prístupu v pracovných dňoch v

čase od 8:00 hod do 12:00 hod - riešenie konkrétnych otázok k ovládaniu programu, 
− poskytnutie programových úprav (SP) v priebehu roka, 
− registračné poplatky na už zakúpené aktuálne licencie. 

Do poradenských služieb cez telefón alebo on-line pomocou vzdialeného prístupu nepatrí napr.:
-    inštalácia a konfigurácia programu,
-    zaškolenie obsluhy,
-    účtovné, daňové a legislatívne poradenstvo,
-    riešenie problémov s HW používateľa,
-    hľadanie chýb v údajoch nahratých v programovom vybavení,
-    archivácia údajov ani spätná obnova údajov.

Tieto služby budú fakturované ako samostatná služba zákazníkovi v zmysle platného cenníka.

Cenník prác a služieb
Názov služby  €    /  hod
Servisný zásah cez vzdialený prístup (za 0.5 hod)                                                                       16,00 / 19,20  0,5 hod
Zaškolenie obsluhy k zakúpenému podsystému, poradenská činnosť  27,00 / 32,40
Inštalácia programového vybavenia  27,00 / 32,40
Servisný zásah - reinštalácia programu, nastavenie počítača, výmena komponentov  27,00 / 32,40
Individuálne poradenstvo, analýza dát  27,00 / 32,40
Hromadné  školenia a konzultácie -  €/deň -osoba  40,00 / 48,00
(v školiacom stredisku IFOsoft, min. 5 osôb)
Uvedenie e-kasy do prevádzky  €/ks                                                                                      27,00 / 32,40

Výmena CHDÚ €/ks                                                                                                             35,00 / 42,00
Programátorský zásah                                                                                                          35,00 / 42,00
Inštalácia  a údržba cudzieho SW a HW                                                                                  35,00 / 42,00
Antivírová kontrola, odvírenie počítača                                                                                    35,00 / 42,00
Registračný, manipulačný poplatok   (€/ks)                                                                                   10,00 / 12,00
Cestovné náklady (€/km)                                                                                                        0,35 /   0,42
Cestovné náklady - mesto Prešov     6,00 /   7,20
Ponúkame možnosť  outsourcingu                                                                                       cena dohodou

PRÍPLATKY:
Pracovná doba firmy IFOsoft s.r.o. je:                                                      Pondelok – Piatok 
                                                                                                                             od 8.00 hod do 16.30 hod.         
Mimo pracovnej doby, t. j.:
- do 8.00, a po 17.00 hod počas pracovného dňa je príplatok za práce 50 %,
- sobota, nedeľa, sviatky je príplatok za práce 100 %.


