Program pro plánování, řízení a evidenci podnikové údržby

Ceník MobiPFX
Obchodní verze dle počtu mobilních zařízení – tabletů

Cena Kč bez DPH

Synchronizační nástroj + 1. licence na mobilní zařízení

29 000,-

Licence na každé další zařízení – do 10 přístrojů

4 900,-

Licence na každé další zařízení – do 30 přístrojů

3 900,-

Licence na každé další zařízení – nad 30 přístrojů

1 900,-

K programu poskytujeme hot-line služby na uvedených telefonech a e-mailem, první rok je hot-line zdarma,
v dalších letech se platí roční udržovací poplatek (H&U) ve výši 20% z ceny programu. V tomto poplatku je
zahrnuto i průběžné poskytování upgrade.

Ceny servisních a konzultačních prací
Instalace, servis, školení a jiné práce technika u zákazníka
Zakázkové programování dle objednávky a nabídky do 4 hodin
Zakázkové programování od 4 do 100 hodin
Zakázkové programování 100 hodin
Vyžádaná práce mimo pracovní dny
Vyžádaná práce mimo pracovní hodiny (8-16:30)
Doprava
Ztráta času na cestě
MobiPFX:

Cena Kč bez DPH
900 Kč/hod
1 500 Kč/hod
1 200 Kč/hod
1 000 Kč/hod
přirážka 50%
přirážka 25%
10 Kč/km
200 Kč/hod

Cena Kč bez DPH
bez platné H&U
1800 Kč/hod
NELZE
NELZE
NELZE
přirážka 50%
přirážka 25%
12 Kč/km
300 Kč/hod

Aplikace je určená pro přenosná mobilní zařízení s dotykovou obrazovkou - především tablety
využívající operační systém Windows 8 a novější.
Aplikace je kompatibilní jak s verzí Profylax - ProfiS, tak i Profylax – MedialS
Aplikace lze provozovat online i offline - synchronizace proběhne, jak bude zařízení na „WiFi“
Aplikace je určena i pro nepřenosné klasické počítače s myší a klávesnicí, kde se nastaví jiný
režim ovládání aplikace. Klasické PC jsou dostupná i se staršími Win7, které jsou kompatibilní.
Na klasickém PC je vhodné aplikaci použít pro jednodušší zadávání nových požadavků výroby
na údržbu, zápis oprav, prevencí a také na PC, která jsou připojeny do firemní sítě pomalejším
připojením. MobiPFX není v podstatě závislý na rychlosti připojení, protože přenáší jen velmi
malé množství dat a to pouze při synchronizaci.
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