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Licence programu
Základní verze – START (NOVINKA)
Základní verze START obsahuje
kompletní medicínskou část včetně
kartotéky a základní ekonomické
funkce. Je ideální pro začínající
kliniky nebo samostatné lékaře
případně pro zákazníky, kteří
začínají s používáním software
v běžné praxi.
Rozšířená verze - Lékařské licence
Umožnují
plnohodnout
práci
v programu, vlastník lékařské
licence je oprávněn vystavovat
doklady
svým
jménem.
V programu je nutná minimálně
jedna licence lékaře, maximální
počet není omezen.
Rozšířená verze - Uživatelské licence
Jsou
podřízeny
lékařským
licencním, vlastník uživatelské
licence se po přihlášení do
programu
přiřadí
k vybrané
lékařské licenci a jejími údaji
vystavuje doklady v programu.

Základní licence START
cena licence

Cena CZK
3.700,-

Rozšířená licence - lékařská
první licence
každá další licence

Cena CZK
10.900,7.600,-

Rozšířená licence - uživatelská
první licence
každá další licence

Cena CZK
4.500,3.200,-

Rozšiřující funkce programu
Uživatelská práva
Funkce umožnuje nastavit ke
každému
uživateli
programu
přístup
do
jednotlivých
voleb/karet vlastního programu. Je
možné tak omezit například do
ekonomické nebo statistické části.

Technická podpora produktu

Roční poplatek za technickou
podporu a softwarové updaty je
počítán jako procentní částka
z celkové
ceny
zakoupených
licencí.

Popis
Cena je stanovena jako procetní částka
z celkové ceníkové ceny zakoupených licencí

Poplatek
20%

Popis
Technická podpora a softwarové updaty
(roční poplatek) *

Poplatek
15%

Popis
Práce 1hod / 1 technik
Cestovné 1 km (případně dohodou)

Poplatek
500 CZK
11 CZK

Další služby

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21% - zákazníkům – plátcům DPH není v rámci EU hodnota DPH započítávána.
* Technická podpora je platná pro daný rok v jakém byla služba zakoupena, pakliže zákazník neměl službu v předchozích letech zakoupenu, doplácí se
poplatky za softwarové updaty vydané v těchto letech od roku 2011. Pakliže má zákazník službu zakoupenu, cena služby, pokud nedošlo ke změně
počtu licencí, je navyšována o index 5% ročně z ceny služby za předchozí rok.

