
Základní modely servisu a práce nad aplikací Dekameron.

paušál/měsíc paušál/měsíc paušál/měsíc paušál/měsíc
Zadávání dat Zpracování dat

1000 1000 dle dohody dle dohody

Popis : Zákazník Transcontrol s.r.o. Transcontrol s.r.o. Agis s.r.o. Agis s.r.o.

DB+apl. účto účto

DB+apl. servis účto účto

účto servis DB+apl. účto

DB+apl.

DB+apl. servis

2.hod/měsíc, 
dálková / standartní 

správa aplikace

Pronájem 
technického zařízení

1.A : Zákazník má na svém zařízení ve svých prostorách  aplikaci + 
SQL engine. Firma Agis provádí dálkově pořízení dokladů i účetní 
operace nad daty. Zákazník má samozřejmě nepřetržitý  přístup do 
aplikace.

1.B : Zákazník má na svém zařízení ve svých prostorách aplikaci + 
SQL engine. Firma Agis provádí dálkově pořízení dokladů i účetní 
operace nad daty. Firma Transcontrol zajišťuje dálkovou správu 
SQL+aplikace v rozsahu dvou hodin měsíčně. Zákazník má 
samozřejmě nepřetržitý  přístup do aplikace.

2. : Zákazník má aplikaci + SQL engine fyzicky ve firmě 
Transcontrol s.r.o. Firma Agis provádí dálkově účetní operace nad 
pořízenými daty. Firma Transcontrol zajišťuje správu SQL+aplikace 
v rozsahu dvou hodin měsíčně. Zákazník má vzdálený nepřetržitý  
přístup do aplikace. 

3.A. : Zákazník má aplikaci + SQL engine fyzicky ve svých 
prostorách, pořízení dokladů i účetní operace nad daty si provádí 
sám. Firma Transcontrol zajišťuje správu SQL+aplikace pouze na 
požádání.

3.B : Zákazník má na svém zařízení ve svých prostorách aplikaci + 
SQL engine, pořízení dokladů i účetní operace nad daty si provádí 
zákazník sám. Firma Transcontrol zajišťuje dálkovou správu 
SQL+aplikace v rozsahu dvou hodin měsíčně. 



Cenová politika licenčního prodeje aplikace Dekameron.net

1licence / 1pc  (Podv.účet, Sklad , Fakturace, Banka , Pokladna) 12500

Modul Majetek plus 4900 

2-3 licence/síť 6000

4-5 licencí/síť 4000

Roční update – udržovací poplatek - 25 procent ze základní ceny aplikace

Základní instalace DB+aplikace 2000

Instalace dalších pracovních stanic plus 500

Správa SQL/aplikace/1 hod. v místě zákazníka na požádání 990

Dopravné/1 km (instalace a servis na místě) : 11

Školení aplikace Dekameron.net

Základní zaškolení aplikace – cena za 1 hod. (doporučeny 4 hodiny) 690

Individuální školení aplikace – cena za 1 hod. 790

Připrava – export dat, import dat – cena za 1.hod 920

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a  bez DPH .
Prostředím pro práci v aplikaci Dekameron je doporučeno Windows 7.

Pozn. SQL engine 1-5 uživatelů zdarma, instalace nad XPSP3  a výše 
Šest a více uživatelů vyžaduje navíc SQL Server instalován nad Windows 

serverem a je nutné zakoupení licencí.


	Sheet1
	Sheet2

