A. OSNOVNE STORITVE
Cenik

Sprejet in veljaven od: 07.01.19

Storitev

Cena

EM/min

Izobraževanje

30

min/45

Svetovanje - nakup strojne in programske opreme

35

ura

Svetovanje - racionalizacija stroškov računalniškega IT okolja

45

ura

Posnetek stanja, analiza in optimizacija poslovanja podjetja

80

ura

Prepis podatkov baze (na medij, uvoz,izvoz,migracije...)

60

ura

Ostale storitve

40

Ura

po dogovoru

-

Programiranje I, Sistemski tehnik

40

ura

Programiranje II, Sistemski inženir I

60

ura

Programiranje III, Sistemski inženir II

80

ura

Analitik

60

ura

Sistemski inženir

60

ura

dbAdministrator (DataBase Administrator)

60

ura

Namestitev OS Windows z ustreznimi gonilniki in profilom

60

enot

Namestitev ostale programske opreme

30

ura

Namestitev gonilnikov

15

ura

Optimizacija operacijskega sistema

30

ura

Čiščenje diska, brisanje datotek

20

ura

Namestitev antivirusnega programa

30

ura

Izdelava varnostnih kopij podatkov

25

ura

Prepis podatkov na drug medij

20

ura

Izdelava varnostne kopije elektronske pošte

20

ura

Postavitev celotnega sistema (OS+progami+gonilniki)

60

enot

Namestitev B. Produktov na dodatni računalnik

50

kom

Vgradnja ali razširitev pomnilnika (RAM)

40

enot

Priklop tiskalnika, skenerja

40

enot

Priprava in priklop računalnika za uporabo Interneta

25

ura

Nastavitev domačega omrežja in konfiguracija usmerjevalnika

40

ura

Oddaljena pomoč

15

min/15

Oblikovanje vizitk - tekstovno

30

enot

Oblikovanje vizitk - grafično

40

enot

Izdelava in oblikovanje logotipa

po dogovoru

-

Izdelava spletnih strani

Od 250 dalje

-

Po ceniku

Programiranje
Rangirano po stopnji zahtevnosti (I-Manj/II-Srednje/III-Bolj)

Programsko - namestitvene storitve

Tehnične storitve

Mrežne storitve

Grafične storitve
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Ostalo
Prevoz
Ostale storitve








0,37

km

Po dogovoru

-

Navedene cene so v EUR in ne vsebujejo DDV.
Obračunska enota mere je "ura" za časovne aktivnosti in "enota" za druga dela.
Izjema so tel, eMail in na daljavo, ki je min/15.
Storitve, ki so zajete v ceniku se obračunavajo po dejansko opravljenem času
pri čem se zaračunava vsaka začeta ura.
Stroški prevoza in časa na poti se dodatno zaračunajo po ceniku - EUR/km.
Za izgubo podatkov, ki so posledica virusa, okvare trdega diska ali nepravilne
uporabe računalniškega sistema s strani stranke ne odgovarjamo.
Za storitve izven delovnega časa (po 17 uri) se zaračuna dodatek v višini 35%,
za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah ter praznikih pa 50%.

B. PRODUKTI
1
11
12
13
131
14
141

ADMPisarna, ORDPisarna
Nakup brez pogodbe o vzdrževanju (opcija: C01)
Nakup s pogodbo o vzdrževanju (opcija: C02 ali C03)
Z obročnim odplačevanjem 1 leto
* S pogodbo o vzdrževanju (po enem letu pa opcija: C02 ali C03)
Najem programske opreme
* S pogodbo o vzdrževanju (do preklica)

2
21
22
23
231
24
241

GRAPisarna
Nakup brez pogodbe o vzdrževanju + opcija C01
Nakup s pogodbo o vzdrževanju + opcije C02 in C03
Z obročnim odplačevanjem 1 leto
* S pogodbo o vzdrževanju ( naprej pa 25€ ali 35€ na mesec)
Najem programske opreme
* S pogodbo o vzdrževanju (do preklica)

Po dogovoru

3
31
32
33
331
34
341

ODVPisarna
Nakup brez pogodbe o vzdrževanju + opcija C01
Nakup s pogodbo o vzdrževanju + opcije C02 in C03
Z obročnim odplačevanjem 1 leto
* S pogodbo o vzdrževanju ( naprej pa 25€ ali 35€ na mesec)
Najem programske opreme
* S pogodbo o vzdrževanju (do preklica)

650,00
550,00

450,00
350,00
45,00
50,00

Programska oprema omogoča kompletno poslovanje podjetja:
1. Izstavitev Predračunov, Računov, Avansnih računov, Dobropisov, OPOMINOV...
2. Avtomatska pretvorba Predračun a v Račun.
3. Blagajniško poslovanje: Blagajniški dnevnik, Prejemek in izdatek
4. Potni nalogi in dnevnice.
5. Vodenje zalog (pri Dobavnicah se prišteje, pri izdanih Računih in Stornu odšteje).
6. CRM - vodenje in spremljanje vseh dogodkov posameznih strank na enem mestu.
7. Grafični simboli plačanih, neplačanih ali storniranih računov.
8. Vodenje cenika in artiklov po dobaviteljih.
9. Pregled poslovanja v določenem obdobju.
10. Pregled Dobavnic in izdanih Računov po artiklih in spremljanje zalog.
11. Razni šifranti kar pomeni maksimalna samostojnost in neodvisnost pri delu.
12..Priprava in izvoz podatkov za DURS.
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13. Kontrole, ki preprečujejo napake pri delu.
14. Po želji izpis računov na POS tiskalnik (ozki 8cm papirnati trak).
15. OPOMNIK s katerim ne boste nič več pozabili in brez fasciklov pogledali vso
poslovanje s posamezno stranko ali dobaviteljem za celotno obdobje .
Nič več fasciklov in dolgočasnega iskanja.
Vse to je že usklajeno z novim zakonom ZDavP-2F.
Vse na enem mestu, pregledno, jasno in glasno. Glasno pomeni: enostavna
uporaba.
Opomba: Naslednje predvidene funkcionalnosti, ki so trenutno v izdelavi lahko
pogledate pod: "POMOČ/Navodila".
Franjo NEMET
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