Ceník společnosti INF, s.r.o. pro poskytování služeb
vydaný 1. října 2019 (verze 9.0)

Služba č. 1 – Vzdálená servisní podpora Aplikace

1.200,- Kč za hod.

Poskytování vzdálené podpory uživatelům Aplikace.

Služba č. 2 – Lokální servisní podpora Aplikace

1.200,- Kč za hod.

Poskytování lokální podpory uživatelům Aplikace na středisku Zákazníka.

Služba č. 3 – Konzultace

15.000,- Kč za MD.

Konzultační, analytické a poradenské služby v oblasti procesů a funkcí Aplikace.

Služba č. 4 – Vývoje

12.000,- Kč za MD.

Vývoj aplikací v definovaných programovacích jazycích.

Služba č. 5 – Školení

800,- Kč za hod.

Příprava a realizace školení uživatelů Aplikace.

Služba č. 6 – Administrativní podpora Aplikace

800,- Kč za hod.

Poskytování vzdálené administrativní podpory uživatelům Aplikace realizované přes telefon
a email v rozsahu definovaném Zákazníkem.

Služba č. 7 – Vzdálená servisní podpora IT

1.200,- Kč za hod.

Poskytování vzdálené servisní podpory IT uživatelům realizované přes telefon, email, webový portál
podpory či vzdálený přístup přes internet pomocí aplikace Team Viewer.

Služba č. 8 – Lokální servisní podpora IT

1.200,- Kč za hod.

Poskytování lokální servisní podpory IT uživatelům realizované pracovníkem Společnosti přítomným
na středisku (závodě) Zákazníka.

Služba č. 9 – Projektový management

12.000,- Kč za MD.

Poskytování služeb v oblasti projektového managementu.

Služba č. 10 – Grafika

1.200,- Kč za hod.

Poskytování služeb v oblasti webového grafického designu a DTP.

Služba č. 11 – Webhosting

1.200,- Kč za rok

Provoz a správa webových stránek v hostingovém centru Společnosti.

Služba č. 12 – Doména

300,- Kč za rok

Registrace internetové domény Zákazníka a její správa u doménového registrátora Společnosti.

Služba č. 13 – Email | IMAP

800,- Kč za rok

Provoz a správa IMAP emailové schránky s kapacitou 1 GB na poštovním serveru Společnosti.

Služba č. 14 – Email | Exchange

1.100,- Kč za rok

Provoz a správa Exchange emailové schránky s kapacitou 50 GB na platformě Office 365.

Služba č. 15 – ReVirt | BaaS

1.400,- Kč za rok./ 1 TB

Služba ReVirt pro zálohování dat do privátního cloudu na technologii Veeam Cloud Connect.

Služba č. 16 – ReVirt | AaaS
Služba ReVirt pro archivaci dat do cloudu na technologi IBM COS a Veeam Cloud Connect.

700,- Kč za rok. / 1 TB

Služba č. 17 – Antivir

700,- Kč za rok

Provoz a správa zabezpečení koncových stanic prostřednictvím antivirového řešení BitDefender.

Služba č. 18 – TelCo | IPSec Tunnel

600,- Kč za rok

Provoz a správa bezpečné šifrované komunikace přes internet mezi lokalitami Zákazníka.

Služba č. 19 – TelCo | VPN

600,- Kč za rok

Provoz a správa bezpečné šifrované komunikace přes internet z koncového zařízení Uživatele.

Služba č. 21 – Server | Centrála

15.000,- Kč za měs.

Provoz a správa centrálního databázového, aplikačního a komunikačního serveru Aplikace
v hostingovém centru Společnosti.

Služba č. 23 – Server | Závod

3.000,- Kč za měs.

Provoz a správa lokálního databázového, aplikačního a komunikačního serveru Aplikace
na středisku Zákazníka.

Služba č. 24 – Počítač | Závod

2.000,- Kč za měs.

Pronájem expedičního/dispečerského počítače Aplikace na středisku Zákazníka.

Služba č. 25 - Office 365 | Business Essentials

1.390,- Kč za rok

Elektronická licence O365 Business Essentials včetně správy a podpory uživatele.

Služba č. 26 - Office 365 | Business

2.790,- Kč za rok

Elektronická licence O365 Business, včetně správy a podpory uživatele.

Služba č. 27 - Office 365 | Business Premium

3.290,- Kč za rok

Elektronická licence O365 Business Premium včetně správy a podpory uživatele.

Služba č. 28 – ReVirt | Email

1.250,- Kč za rok

Služba ReVirt pro zálohování emailů v Office 365 do privátního cloudu provozovaná na technologii
Veeam Backup pro Microsoft Office 365.

Služba č. 29 – ReVirt | OneDrive 1 TB

14.850,- Kč za rok

Služba ReVirt pro zálohování dat uložených v Office 365 na OneDrive, Sharepoint či Teams do
privátního cloudu provozovaná na technologii Veeam Backup pro Microsoft Office 365.
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Rozsah a parametry nabízených služeb jsou definovány ve Specifikacích jednotlivých Služeb, které jsou dostupné na webu Společnosti.
Sazba za ujetý km pracovníka tam i zpět je 12 Kč/km.
Cena za čas pracovníka strávený na cestě tam i zpět je stejná, jako cena pracovníka pro výkon práce v rámci příslušné Služby.
Ceny za Služby č. 1 – č. 10 jsou platné při realizaci v pracovní době (Po – Pá, 6:00 do 17:00). V případě poskytování uvedených služeb mimo pracovní
dobu (17:01 – 5:59) je cena navýšená o 50 %. V případě poskytování uvedených služeb ve dnech pracovního volna a státních svátcích je cena služby
navýšena o 100 %.
V případě Služby č. 1 je vždy účtována stejná cena také za podporu uživatelů centrály.
Jedním MD (man day) se rozumí člověkoden v délce trvání 8 h.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

