EKONOMICKÉ PROGRAMY
POČÍTAČE - SIETE - POKLADNICE

informačné technológie
Ž I L I N A, Kamenná 20 , (Bánovská cesta)
RNDr. Šustek Emil

ZAŠKOLENIE - SLUŽBY - SERVIS
www.kodas.sk
tel:041/5555 111 -fax112, e-mail:kodas@kodas.sk
tel: 0905 221 884
e-mail: sustek@kodas.sk

servis programov KIS
vývoj programového vybavenia
servis počítačov a periférií
servis serverov a správa počítačových sietí
servis pokladníc

Poskytujeme možnosť
hosťovať aplikácie KIS na
serveroch v KODASe.
Zákazník má zabezpečenú
archiváciu, nahrávanie
upgradov informačného
systému KIS, nahrávanie
upgrade operačného
systému, zabezpečenú
správu servera a archiváciu
databázy. Nepotrebuje
míňať peniaze na elektrickú
energiu pri napájaní
serverov a zabezpečení
klimatizácie. Servery sú
umiestnené v zabezpečenej
klimatizovanej miestnosti.
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cena €

s DPH €

Servisné práce programov KODAS od 7:00 do 17:00 hod. v pracovných dňoch (1hod)
servis programov KODAS u zákazníka

41,00

49,20

Servisné práce cez vzdialené pripojenie (1hod)
vzdialený prístup je cez Internet, čas je včítane nevyhnutnej prípravy (fakturácia minimálne 1/2 hod)

41,00

49,20

Programátorské práce vykonávané v KODAS-e (1hod)
34,00
vývojové práce sú oceňované individuálnou kalkuláciou, rozsah prác, funkcie, termíny a cena sa dohodnú vopred

40,80

Inštalácia KIS na server
inštalácia a konfigurácia databázy a aplikačných programov KIS

50,00

60,00

Inštalácia KIS na stanicu siete
inštalácia KIS na stanicu siete a pripojenie na databázu na serveri

14,00

16,80

cena €

s DPH €

Servisné práce počítačov a periférii (1hod)
servis počítačov, tlačiarní a iných technických zariadení

35,00

42,00

Servisné práce cez vzdialené pripojenie (1hod)
vzdialený prístup je cez Internet, čas je včítane nevyhnutnej prípravy (fakturácia minimálne 1/2 hod)

35,00

42,00

Servisné práce pre domácnosti a školy (1hod)
pre domácnosti a školy v pracovných dňoch

29,17

35,00

Odvírenie počítača (1hod)
kontrola pamäte a pevného disku a odstránenie vírusu antivírusovým programom

50,00

60,00

Lokalizovanie závady zariadenia (1hod)
zisťovanie prejavu a príčiny závady a jej súvislostí

35,00

42,00

SERVIS PROGRAMOV KIS A VÝVOJ PROGRAMOV
* Na programy, za ktoré zákazník platí udržiavací poplatok, poskytujeme bezplatne legislatívne úpravy
a nové verzie programov, telefonické konzultácie a Spravodaj.
* Programovanie nových agend, funkcií a zostáv informačného systému KIS
* Riešenie neštandardných stavov systému u zákazníka
* On-line riešenie neštandardných stavov cez Internet
* Pripájanie pokladníc, snímačov čiarového kódu a pod.

všetky požiadavky na podporu KIS posielajte na kis@kodas.sk alebo telefonicky 041/ 5555 111

SERVIS POČÍTAČOV A PERIFÉRIÍ
* Návrhy cenovo výhodných riešení nákupov licencií software
* Inštalácia a reinštalácia operačných systémov (základný software)
* Inštalácia a konfigurácia kancelárskeho software (aplikačný software)
* Zabezpečenie antivírusovej ochrany počítačov
* Odstraňovanie počítačových vírusov z personálnych počítačov
* Inštalácie komponentov počítačov
* Čistenie vnútra počítačov (profylaktika)
* Inštalácia a údržba tlačiarní
* Inštalácia a konfigurácia internetových pripojení
* Poradenstvo (telefonické alebo osobné)
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cena €

s DPH €

Servisné práce serverov a sieti (1hod)
servis serverov a počítačových sietí

45,00

54,00

Servisné práce cez vzdialené pripojenie (1hod)
vzdialený prístup je cez Internet, čas je včítane nevyhnutnej prípravy (fakturácia minimálne 1/2 hod)

45,00

54,00

cena €
30,00

s DPH €
36,00

Servisná prehliadka podľa zákona 289/2008
kontroly a testy doporučené výrobcompre pokladnice DATECS a fiskálne tlačiarne PEGAS

30,00

36,00

Servisná prehliadka podľa zákona 289/2008
kontroly a testy doporučené výrobcom pre pokladnice EURO

35,00

42,00

Programovanie pokladnice (1hod)
naprogramovanie PLU, zľavy, klávesy, systémové príznaky, ... (fakturácia po 1/4 hod)

30,00

36,00

Uvedenie registračnej pokladnice do prevádzky
naprogramovanie hlavičky, nastavenie pokladnice, fiskalizácia, plombovanie, zápis do knihy

15,00

18,00

Zaškolenie obsluhy na prevádzku
zaškolenie obsluhy pokladnice

15,00

18,00

Výmena fiskálnej pamäte
výmena použitej (plnej, údajovo nesprávnej) fiskálnej pamäte za novú

30,00

36,00

Vyradenie registračnej pokladnice z prevádzky
overenie údajov, nulovanie pokladnice, zápis

15,00

18,00

cena €
25,00

s DPH €
30,00

Hosting WEB servera e-KIS (mesačne)
V cene je serverová licencia vo webovom prostredí SQL a IIS.

25,00

30,00

Príplatok za servisný zásah do 6 hodín
Príplatok za servisný zásah do 24 hodín
Doprava osobným autom (1km)
Čas strávený na ceste ku zákazníkovi (1hod)
Servisné práce od 17:00 do 7:00 hod. a v čase pracovného voľna

56,00
28,00
0,30
5,00
+ 37%

67,20
33,60
0,36
6,00

SERVIS SERVEROV A SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
* Návrhy technického a softwerového riešenia firemnej počítačovej siete a komunikácie
* Realizácia štruktúrovaných kabeláží
* Inštalácia a rozširovanie bezdrôtových počítačových sietí
* Pripájanie lokálnych počítačových sietí k Internetu
* Prepojenia počítačových sietí vo vzdialených lokalitách do jednej firemnej siete (VPN)
* Inštalácia a konfigurácia serverov
* Konfigurácia aktívnych sieťových zariadení (router, switch, firewall)
* Zastupovanie klienta pri jednaniach s operátormi a providermi
* Návrh a realizácia archivácie dát
* Návrh a realizácia zálohovania elektrického napájania
* Vzdialená správa počítačovej siete

SERVIS POKLADNÍC
Servisné práce registračných pokladníc (1hod)
servis pokladníc a fiskálnych tlačiarní

OSTATNÉ
Hosting programov KIS na serveri KODAS (mesačne)
Agendy sú prevádzkované na serveroch KODAS. Zákazník pristupuje na server cez Internet.
V cene je jedna prístupová licencia z Internetu na server KODAS, správa servera,
nahrávanie upgrade KIS a archivácia databázy. V cene nie je internet a uživateľské nastavenia KIS.

Záruka na práce je 6 mesiacov
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