Cenník platný od 5.4.2019
9.1.

Licencie a implementácia systému Praetor
Serverová licencia platná pri ročnom predplatnom

39 EUR/mesiac

Licencia za 1 používateľské zariadenie pri ročnom
predplatnom

15 EUR/mesiac

Pri mesačných platbách zvýšená cena licencie o 10%

Pri predplatnom na 2 roky zľava 20%

Vstupné zaškolenie (do 4 hod) a inštalácia serverovej časti

110 EUR

Školenie (nad 4 hodiny vstupného školenia)

39 EUR/hod

Vývojová, analytická sadzba a individuálne nastavenie

59 EUR/hod

Mobilná aplikácia
Licencia za používateľa

1,90 EUR/mesiac

Nastavenie a sprevádzkovanie jednorazovo

110 EUR

1 mesiac skúšobná verzia zdarma, počet používateľov zodpovedá počtu zariadení v licenčnej zmluve

Prémiové DMS funkcie
Číslovanie dokumentov

Serverová licencia 5 EUR, používateľ 1 EUR/mesiac

Čiarové kódy

Serverová licencia 5 EUR, používateľ 1 EUR/mesiac

OCR – analýza a tvorba textovej vrstvy

Serverová licencia 5 EUR, používateľ 2 EUR/mesiac

Implementačný balíček pre nastavenie tejto funkcionality:

400 EUR

Prémiové funkcie – synchronizácia
Synchronizácia s účtovníctvom (Pohoda CZ/SK, Money
S3/S4, Altus Vario, JRK)
Prihlasovanie doménou (SSO)

Inštalácia: 110 EUR
Mesačná údržba prepojenia: 28,30 EUR
Nastavenie: 159 EUR
Mesačná údržba za používateľa: 3 EUR

Synchronizácia kalendáru (Exchange, Google)

Serverová licencia: 19 EUR/mesiac
Používateľ: 1,90 EUR/mesiac

Synchronizácia kontaktov

Serverová licencia: 19 EUR/mesiac
Používateľ: 1,90 EUR/mesiac

Synchronizácia E‐mail

Serverová licencia: 19 EUR/mesiac
Používateľ: 1,90 EUR/mesiac

Webový klientsky prístup
Do 10 klientov a celkovo do 100 klientskych spisov

80 EUR/mesiac

Do 50 klientov a celkovo do 500 klientskych spisov

200 EUR/mesiac

Nad 50 klientov a nad 500 spisov neobmedzene
Nastavenie pre doménu advokátskej kancelárie a prípadné úpravy riešime v hodinovej sadzbe.

400 EUR/mesiac
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Cenník platný od 5.4.2019
9.1.

Business inteligence – reporting modul nadstavba
Základný reporting – zoznam reportov na vyžiadanie:
1‐3 reporty podľa vlastného výberu, bez obm. používateľov

115 EUR / mesiac

Standard reporting – zoznam reportov na vyžiadanie:
3‐5 reportov podľa vlastného výberu, bez obm. používateľov

195 EUR/ mesiac

Unlimited reporting – zoznam reportov na vyžiadanie:
1‐10 reportov podľa vlastného výberu, bez obm. použ.

400 EUR / mesiac

Reporty na mieru alebo úprava vzorových reportov

individuálne v hodinovej sadzbe

Hosting – Praetor Cloud
Cloud Standard: až 3 používatelia s limitom 50 GB dat

Clou Pro:

20 EUR/mesiac

+ každý ďalší používateľ

2 EUR/mesiac

+ navýšenie objemu dát ‐ 15GB

6 EUR/mesiac

až 25 používateľov s limitom 500 GB dát

180 EUR / mesiac

+ neobmedzený počet používateľov

+ 20 EUR / mesiac

+ navýšenie objemu dát o každých 500 GB

+ 20 EUR / mesiac

Pasívny hosting/prerušenie (udržujeme dáta bez prístupu)

70% ceny hostingu

Zálohovanie z clodu k Vám na server/ftp

40 EUR/mesiac

Aktívna záloha – z Vášho serveru (nadštandardné
zálohovanie)
Dáta z Vášho serveru zálohujeme k nám na cloud

40 EUR/mesiac

Poznámka: Dáta na serveru si štandardne zálohuje klient sám. Cena služby za zálohovanie do 50 GB a nad túto
veľkosť riešime individuálne. Možnosť spraviť zálohu tak, že je kedykoľvek spustiteľná u nás v cloude, napr. pri
zabavení Vášho serveru PZ SR. Dáta samozrejme môžu byť šifrované Vašim kľúčom. Nastavenie zálohovania
v hodinovej sadzbe.

Zaručená konverzia samostatně (v Praetoru zdarma) a funkce individuálne na vyžiadanie
Zaručená konverzia použivatel

120 EUR / ROK (další použivatel +100 EUR)

Vývoj individuálnych funkc., napojenie na virt. tel. ústredňu

potrebné skonzultovať

Pripravovaná funkcionalita: správa pohľadávok, klientsky webový prístup a zaručená konverzia

Helpdesk – štandardná podpora
Štandard: pracovné dni 9‐17 hod ‐ riešenie používateľských požiadaviek, odstraňovanie vád,
aktualizácia on‐line
Rozšírená podpora: pracovné dni 8‐18 hod – riešenie a zásahy
‐
‐
‐
‐

V cene licencie
116 EUR/mesiac

Prioritná reakčná doba do 2 pracovných dní (potrebné nahlásiť mailom a telefonicky)
4x ročne zásah on‐site
Až 6 hodín ročne riešenie i neodôvodnených požiadaviek bez ďalšieho účtovania
2 x ročne školenie používateľov v rozsahu 2 hodín na novinky alebo podľa vlastného
výberu
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