DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
CENÍK - SOFTWARE
n JÍDELNA n PŘÍSTUPY n DOCHÁZKA n PERSONALISTIKA n MZDY n SKLAD n MAJETEK n ZAKÁZKY n RON PORTÁL
n JÍDELNA n PŘÍSTUPY n DOCHÁZKA n DOCHÁZKA MINI n PERSONALISTIKA n MZDY n SKLAD n MAJETEK n ZAKÁZKY

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
Cena licence software DOCHÁZKA je stanovena modulárně. Základ tvoří licence od 25 do 300 zaměstnanců (aktivních pracovních poměrů) a dále jsou
připočteny další moduly a rozšíření pro síťové verze. Pro komunikaci s docházkovými a přístupovými terminály doporučujeme používat modul SLUŽBA,
který automaticky v nastaveném intervalu provádí načítání dat z terminálů, provádí zpracování docházky, zálohuje databázi…
Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů. Ve verzi NET2 mohou současně pracovat dva uživatelé (program může být instalován na
více počítačích, ale práce je umožněna pouze dvěma). Licence s databází MDB je vhodná pouze pro jednouživatelské instalace (práce na jednom počítači).
Rozšíření na síťovou verzi je možné pouze s přechodem na verzi SQL.

LICENCE - DOCHÁZKA MDB - JEDNOUŽIVATELSKÁ VERZE
Program

Popis

Cena bez DPH

DOCHÁZKA 25

docházkový a přístupový systém do 25 zaměstnanců

180 €

DOCHÁZKA 50

docházkový a přístupový systém do 50 zaměstnanců

360 €

LICENCE – DOCHÁZKA SQL, NET2 – SÍŤOVÁ VERZE PRO 2 UŽIVATELE
Program

Popis

Cena bez DPH

DOCHÁZKA 25

docházkový a přístupový systém do 25 zaměstnanců

295 €

DOCHÁZKA 50

docházkový a přístupový systém do 50 zaměstnanců

495 €

DOCHÁZKA 100

docházkový a přístupový systém do 100 zaměstnanců

795 €

DOCHÁZKA 200

docházkový a přístupový systém do 200 zaměstnanců

1 095 €

DOCHÁZKA 300

docházkový a přístupový systém do 300 zaměstnanců

1 295 €

DOCHÁZKA 100+

za každých dalších 100 zaměstnanců

195 €

LICENCE – PŘÍSTUPY – POUZE PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM, RD_SERVICE
Program

Popis

Cena bez DPH

PŘÍSTUPY 100

přístupový systém do 100 zaměstnanců – lokál, 1 uživatel

145 €

PŘÍSTUPY 100 SQL

přístupový systém do 100 zaměstnanců – SQL, síťová verze

230 €

PŘÍSTUPY 100+

dalších 100 zaměstnanců

40 €

RD_SERVICE

utilita pro čtečky RD - zasílání čísla ID do txt, klávesnicového bufferu a registru

40 €
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ROZŠÍŘENÍ LICENCE PROGRAMU O DALŠÍ SÍŤOVÉ UŽIVATELE APLIKACE (SQL, NET2 STANDARD)
Program

Popis

NET 5

síťová verze pro 5 stanic - pouze k SQL verzi

Cena bez DPH
30 %

NET 5+

síťová verze pro 6 a více stanic - pouze k SQL verzi

50 %

ROZŠÍŘENÍ LICENCE PROGRAMU O VOLITELNÉ MODULY
Program

Popis

Cena bez DPH

SLUŽBA

automatické spouštění úloh pod Windows, např. automatická komunikace s terminály…

160 €

RON PORTÁL

vkládání, sledování a prohlížení pomocí internetového prohlížeče

320 €

RON PORTÁL PLUS (rozšíření)

navíc možnost tisku sestav, ne všech tak jako z aplikace, je třeba určit sestavy, které se mají
s modulu tisknout, zasílání informací e-mailem např. plánování dovolených, schvalování
(doplatek k základnímu modulu RON PORTÁL)

160 €

RON PORTÁL EDIT (rozšíření)

aktivní editace docházky v IE, doplněk k RON PORTÁL
(cena je vypočtena ze základní licence software)

50 %

RON KLIENT

klient pro mobilní zařízení s OS Android
(cena je vypočtena ze základní licence software)

50 %

PLÁNOVÁNÍ KAPACIT

pro přehledné plánování směn, absencí v grafickém rozhraní

320 €

PLÁNOVÁNÍ KAPACIT PLUS

řešení pro společnosti s pobočkami
(cena je vypočtena ze základní licence software)

30 %

CESTOVNÍ NÁHRADY

výpočet cestovních náhrad
(cena je vypočtena ze základní licence software)

30 %

SCHVALOVACÍ PROCESY

definice schvalovacích procesů

30 %

NOTIFIKACE

e-mailová notifikace definovaných událostí v systému

20 %

TOUCH/POINT

aplikace pro PC s dotykovou obrazovkou (nedotykovou)
Modul POINT/TOUCH umožňuje evidenci docházky, zakázky, střediska, činnosti, výrobků dle
uživatelského nastavení systému a zobrazení informací.

160 €

FOTO

slouží pro zobrazení záznamu, osobní karty osoby/zam., procházející osoby/zam. na PC (jiného zařízení, OS Windows), která si označí průchod/docházku na online terminálu

320 €

NÁVŠTEVY

Elektronická kniha návštěv, možnost připojit čtečku dokladů

320 €

VÝROBA

Evidence výroby/zakázek/středisek … (možno řešit i rozdělení a zadáváním na střediska v
RON PORTÁL)

kontaktujte nás

POBOČKA

za každou pobočku, kde je využíván software DOCHÁZKA

kontaktujte nás
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Program

Popis

E-MAIL

zasílání záznamů z terminálu e-mailem

kontaktujte nás

Cena bez DPH

KONTROLA VSTUPU

graficky zobrazí a monitoruje stav otevření dveří, bran, alarmy

kontaktujte nás

ORACLE (SYBASE)

podpora databáze ORACLE (SYBASE), …

kontaktujte nás

FINGER

správa otisků prstů

HAND KEY

podpora terminálů Hand Key a Hand Punch

160 €
kontaktujte nás

Ceník je platný od 1. 9. 2018
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