Cenik storitev (informatika in računalniške storitve)
Opis delovne ure
Administratorska ura

diagnostika in odpravljanje napak programske narave na osebnih in prenosnih računalnikih;
odstranjevanje virusov (brez garancije za podatke); prenos podatkov med računalniki;
namestitev programske opreme in gonilnikov; ostala nezahtevna dela; telefonska podpora
uporabnikom

Programiranje
ASP, PHP, HTML, MySQL, ipd.

Cena - EUR

30,00

45,00

Sistemska ura
namestitev in konfiguracija strežniške programske opreme; sistemska analiza;
izobraževanje, vzdrževalna dela na strežnikih in aktivni mrežni opremi

60,00

Svetovalna ura, projektiranje

zelo zahtevna dela (sistemska analiza, načrtovanje, izobraževanje, priprava strokovnih
gradiv, svetovanje, vodenje in koordinacija projektov, izdelava zahtevnih strokovnih gradiv)

80,00

Vzdrževanje

po
dogovoru

Cena je odvisna od dogovora. Vzpostavi se vzdrževalna pogodba s pavšalnim zneskom
(mesečnim ali letnim).

Kilometrina in čas na poti
Kilometrina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0,55
0,45

Storitve, ki niso zajete v ceniku se zaračunavajo po dejansko opravljenih urah ali po dogovoru.
Najmanjša obračunska enota za uro je 1/2 ure.
Vrednost kilometrine se obračunava v višini 0,45 eur/kilometer od sedeža podjetja.
Vrednost kilometrine in časa na poti se obračunava v višini 0,55 eur/kilometer od sedeža
podjetja.
Porabo časa na poti se zaračuna, ko stranka zahteva intervencijo ter ob prevozu računalniške
opreme na servis in iz njega.
Nujna intervencija pri stranki se zaračuna 50% več kot znaša normalna urna postavka.
Delo ob sobotah in nedeljah (na željo stranke) se zaračuna 50% več kot znaša urna postavka.
Za izgubo podatkov, ki so posledica virusa, okvare trdega diska ali nepravilne uporabe
računalniškega sistema s strani stranke, ne odgovarjamo.
Tudi ob pravilni uporabi strojne in programske opreme lahko pride do težav (okvar).
Za posledice ob takšnih slučajih ne prevzemamo odgovornosti.
V nobenem primeru ne prevzemamo odgovornosti za izgubo podatkov med prevozom strojne
opreme ter kot posledico okvare strojne in/ali programske opreme med samim posegom.
Cene so v "EUR" in so končne (nismo zavezanci za DDV).
Cenik storitev velja od 1.1.2013.
Pridržujemo si pravico do spremembe cenika brez predhodnega obvestila.

