Ceník JaFa H&S s.r.o.
Cena bez DPH

Cena s DPH

Práce á hod junior technik
Nastavení wifi, uživatelská nastavení ve Windows, Android
základní instalace software, aktualizace, základní nastavení routeru

500,00 Kč

605,00 Kč

Práce á hod senior technik
Nastavení Windows mimo server, síťové tiskárny, síťový software
práce s IOS, přidání uživatelů na server

1 000,00 Kč

1 210,00 Kč

Práce á hod expert
Windows server, Linux, nastavení sítě a servis sítí, FIREWALL
Virtualizace a pokročilé zálohování, poradenství, správa serverů

1 500,00 Kč

1 815,00 Kč

Dohledání chybné platby
500,00 Kč
Neoprávněná reklamace
500,00 Kč
Dopravné á km osobní automobil – skutečně najeté km
10,00 Kč
Dopravné á km dodávkový automobil – skutečně najeté km
12,00 Kč
Práce jsou účtovány za každou započatou ½ hodinu.
Práce v místě zákazníka je započata na pobočce a ukončena na pobočce.
Stejnou sazbou je účtována i práce po telefonu a na dálku včetně poradenství.
Jsou účtovány i přípravné a dokončovací práce. U telefonního servisu paušálně 1/2 hodiny.

605,00 Kč
605,00 Kč
12,10 Kč
14,52 Kč

Servisní smlouvy – měsíční cena
Základní servisní smlouva pro servis na telefonu, 0 hodin práce u zákazníka
Servisní smlouva s výjezdem ½ dne 1x měsíc, prohlídka zařízení, aktualizace
zjištění stavu a návrh nápravy, řešení uživatelských problémů
Servisní smlouva s výjezdem ½ dne 1x za 14 dni, prohlídka zařízení,
aktualizace, zjištění stavu a návrh nápravy, řešení uživatelský problémů
Servisní smlouva s výjezdem ½ dne 1x týdně, prohlídka zařízení, aktualizace
zjištění stavu a návrh nápravy, řešení uživatelských problémů
Správa serveru Windows, aktualizace, zálohování, zabezpečení
Správa serveru Linux, aktualizace, zálohování, zabezpečení
Správa virtualizační platformy Proxmox, dohled, řešení problémů
Správa virtualizační platformy Hyper-V
Dohled počítačové sítě a připojených zařízení
V ceně není instalace software, přidávání uživatelů, hardwaru a podobně.
Věci nad rámec servisní smlouvy budou fakturovány podle ceníku.
Zákazník se servisní smlouvou má přednost před ostatními a zaručeno
započetí zásahu do 24 hodin.
Zákazníci bez servisní smlouvy budou obslouženi po vyřešení všech zákazníků
se servisní smlouvou. Bez garance zásahu.
Zákazníkům se servisní smlouvou bude zapůjčen nutný hardware pro fungování.
Server, síťové prvky a podobně.

[Zadejte text.]

Cena bez DPH
2 000,00 Kč

Cena s DPH
2 420,00 Kč

4 000,00 Kč

4 840,00 Kč

6 000,00 Kč

7 260,00 Kč

10 000,00 Kč

12 100,00 Kč

4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč

4 840,00 Kč
4 840,00 Kč
1 210,00 Kč
2 420,00 Kč
2 420,00 Kč

