Rámcový ceník od 1.6.2012
IT-Tichý, s.r.o., IČ: 27544176
jednotková cena
(podle složitosti v
rozmezí)
480-520

druh sazby
SRV-HW

typ práce
HW práce
čištění PC od prachu
kopírování dat bez asistence - z hdd na hdd
řešení emailových požadavků (dohledání dat v archivu)
hledání informací na www a jejich utilizace pro potřeby klienta
jednoduché dotazy a odpovědi, rychlé nastavení základních nastavení OS
řešení reklamací klientů vůči třetím stranám

SRV-SW

nastavení samostatného PC, routeru bez konfigurace zabezpečení,
konfigurace sw Office, mail (outlook, outlook express)
instalace jednoduchých, nesíťových sw,
nastavení automatichých aktualizací, nastavení OS po instalaci
připojení tiskárny k PC, instalace tiskárny, scanneru, kalibrace monitoru - profily
odvirování stanice a sítě -- běžné

SRV-LAN

nastavení sítě LAN, nastavení HW firewallu (bez konfigurace stanic)
pokročilé konfigurace OS a sítě LAN
síťových tiskáren
instalace síťových software třetích stran, SQL serverů
a konfigurace stanic těchto IS
instalace serverových OS (Linux Ubuntu, Windows server)
správa domény a PC v doméně
odvirování - rootkit, apod...

SRV-PRG

programátorské a analytické práce
opravy porušených dat a datamining
práce spojené se zabezpečením komunikace mezi středisky,
s orgány státní správy, elektronického podpisu, včetně zabezpečeného
aplikace certifikační autority (CA), externí i interní
nastavení a správa elektronického zaručeného podpisu
nastavení a řešení datových schránek - IDDS

1500-1800

SRV-CP

návrh řešení firemních procesů, včetně kontrolních
návaznosti na účetní evidenci a auditní informace
skladové uzávěrky a konzultace s tím spojené, příprava dat pro externí finanční servis
oběh dokumentů ve firmě (document a workflow)
konzultační činnost v oblasti zabezpečení dat, procesů

1800-2400

DOP
DOP-HK
DOP-HK2
DOP-PCE
DOP-PHA

cena za 1km (zahrnuje čas strávený na cestě, amortizaci, spotřebu PHM), nezahrnuje
"P"
paušální sazba za dopravu v HK (pouze Po-Čt)
paušální sazba za dopravu v HK (pouze Pá, So, Ne)
paušální sazba za dopravu Pce (v rámci vyhlašovaných dnů)
paušální sazba za dopravu Pha (v rámci vyhlašovaných dnů)

Příplatky

za práci přesčas (mimo pracovní dobu Po-Pá 9-17)
za práci So, Ne, svátky

Slevy

zákazníci se smlouvou s minimálním měsíčním plněním
za roční objem prací
za práci vzdáleným přístupem - pokud je možno

Některé typové úkony a jejich ceny

680-740

850-1100

100 Kč + 8,2Kč / 1km
150 Kč
250 Kč
350 Kč
500 Kč
25%
45%
sleva 10% až 30%
sleva 15%, 20%
sleva 15%

Instalace OS Win XP na PC + ovladače dodané na CD + aktualizace na SP3 + automatické ovladače
cílový stav - čisté PC po instalaci OS, bez dalších SW

1500-2000

Instalace OS Win 7, Win 8 na PC + ovladače dodané na CD + aktualizace na SP3 + automatické ovladače

1000-1500

stažení ovladačů a SW z www - příplatek k bodům nahoře (není dodán instalační CD, drivery, atd…)
nový PC - Instalace, doinstalace OS, Office, ESS, aktualizace, Firebird + T-UCTO na PC
T-UCTO - instalace a zprovoznění na PC s WinXP,Win7, 8 (stanice)
T-UCTO - instalace serveru + firebird server
Zabezpečení QCA podpisu - připrava dokumentů, elektronické žádosti, spárování klíčem, jeho 12 měs.
Úschova
QCA obnova na dalších 12 měs dtto + úschova 12 měs.
vyčištění a přepastování PC
vyčištění a přepastování NB
výměna klávesnice NB, LCD (mimo ND)
Vyčištění tiskárny malé
Vyčištění velké síťové tiskárny
zapojení LAN konektorů - zásuvka LAN
zapojení patch panelů - 1 zásuvka
Kontrola činnosti a seřízení UPS (dle typu)
výměna baterie v UPS + ekologická likvidace staré
Nový HW firewall - prvotní nastavení a ověření činnosti Zywall, Definice DMZ, základní pravidla…
Zapojení a konfugurace 1x router, adsl router…
Zapojení a konfugurace 1x printserver
Dohled nad prvkem,PC, serverem v síti, vzdálený
Montáž a test PC, zahoření (4hod)
Montáž a test SRV, zahoření rozšířené, testy 3x24hod, RAID pole
Server linux - základní instalace LTS verze
Instalace windows serveru
Instalace windows serveru (PDC)
Linux - instalace databázového serveru + konfigurace
Instalace ESET serveru

Ceny jsou bez DPH. Mohou být upraveny podle konkrétních podmínek na základě nabídky.
Ceník nahrazuje ceník ze dne 15.10.2010
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