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Oferta na zawarcie umowy dotyczącej zdalnego wsparcia informatycznego
wraz z zapewnienieniem sprzętu zastępczego.
Zredukuj koszty obsługi informatycznej !
Naszą ofertą jest pakiet minutowych interwencji zdalnego
wsparcia informatycznego. Ilość minut zawartych w
pakiecie może być dowolnie zmieniana, koszt jednej
interwencji o czasie trwania 1 minuty to 1,66zł netto. Do
minut w pakiecie nie są doliczane opłaty inicjacyjne (koszt
pierwszej minuty jest niższy o 80% w stosunku do ceny
cennikowej). Minimalna wartość pakietu to 50zł netto (30
minutowych interwencji). W ramach podpisanej umowy
zapewnimy wyższy priorytet realizacji zleceń jak również
dostępność sprzętu zastępczego w postaci komputerów i
monitorów DELL gotowych do pracy.
Sprzęt ten będzie można wypożyczyć od ręki po
preferencyjnej cenie 3zł netto /doba.

Pakiet 30 interwencji

po 1 min

50,- zł netto

/miesiąc

Przykładowe pakiety
30 interwencji

50 zł netto/mc

60 interwencji

99 zł netto/mc

90 interwencji

149zł netto/mc

120 interwencji

199 zł netto/mc

150 interwencji

249 zł netto/mc

180 interwencji

298 zł netto/mc

3,- zł netto

/doba/szt

Po przekroczeniu minut zawartych w pakiecie
będą naliczane dodatkowe opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

SystemyIT.pl Sp. z o.o.
15-237 Białystok
ul. Adama Mickiewicza 80/2

SYSTEMYIT.PL

NIP: 542-324-28-07
REGON:360760284
KRS:0000543042
Kapitał zakładowy:5000zł

CENNIK USŁUG POMOCY ZDALNEJ BEZ ZAWARTEJ UMOWY

Rozpoczęcie
interwencji
4,99zł

netto

1minuta
sesji pomocy
2,99zł

netto/minuta

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU 5zł/netto/doba/szt.
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Konfiguracja COMARCH ERP OPTIMA
Konfiguracja serwerów
Modyfikacja wydruków w COMARCH ERP OPTMIA
Tworzenie filtrów
Analizy danych
Tworzenie schematów księgowych
Procedury,widoki,funkcje SQL
Modyfikacje danych
Aktualizacje do nowszych wersji
Import/Export danych
Inne usługi związane z obsługą IT

• Serwery
• Poczta
• Strony www

• Backup danych
• Programowanie
• Help Desk

• Optymalizacja
• Systemy CMS
• Grafika

INFORMATYKA SKUPIONA
NA TWOIM CELU

Zakres usług COMARCH ERP OPTIMA

