
Systém řízení kvality - ISO 9001
Zavedení systému řízení kvality v nové firmě (dle formy)  -  45 000 - 100 000,-
Zavedení systému řízení kvality ve stávající firmě (dle formy)  -  50 000 - 100 000,-
- ceny zavádění systému se odvíjí od velikosti organizace, počtu požadovaných konzultačních hodin a rozsahu dokumentace

Interní audity systému řízení kvality     od 9 500,-
Přezkoumání systému managementu   od 1 600,-
Zpracování stanovených cílů kvality   od 800,-
Správa dokumentace systému řízení kvality hod / 300,-
Školení kvality v sídle společnosti 1 000,-
Asistence při dozorových auditech hod / 420,-
Poradenská činnost a konzultace hod / 420,-
Balíček kompletní podpory QMS (smlouva na 2 roky) sleva 15% na všechny výše zmíněné služby 
- finální ceny podpůrných služeb se odvíjí od velikosti orgranizace, rozsahu dokuentace a stavu zavedeného systému řízení kvality

Webové prezentace a grafické práce

Základní webová prezentace     od 3 000,-
Rozšířená webová prezentace   od 5 000,-
Komplexní webová prezentace   od 7 000,-
Exkluzivní webová prezentace dle rozsahu - grafický návrh od 3 000,-
Webové stránky se systémem CMS dle rozsahu - instalace od 2 000,-
Redesign webu 50 - 80% ceny nové prezentace
Jednorázové aktualizace webových stránek hod / 400,-
Aktualizace webu tarif START (v rozsahu 2 hodin měsíčně) 740,-
Aktualizace webu tarif UPDATE (v rozsahu 5 hodin měsíčně)    1 750,-
Aktualizace webu tarif 10 (v rozsahu 10 hodin měsíčně)   3 200,-
Aktualizace webu tarif 20 (v rozsahu 20 hodin měsíčně)   5 500,-
Aktualizace přesahující předplacený tarif hod / 400,-
Konzultace u klienta týkající se aktualizací hod / 300,-
Vytvoření jazykové mutace webové prezentace (cizojazyčný web) 30 - 40% ceny nové prezantace
Překlad textu / normostránka (1800 znaků) dle jazyka 250 - 500,-

Fotogalerie na webových stránkách instalace rozhraní 200,- | vložení fotografií ks / 2,- 
Video na webových stránkách instalace rozhraní 200,- | vložení videa ks / 100,-
Virtuální katalog instalace rozhraní 700,- | převedení z formátu PDF stránka / 10,-
Animace a bannery dle náročnosti animace od 300,-
Dynamické menu položka / 20,-
Scroller od 400,-
E-mailové rozhraní 450,-
Webové formuláře od 400,-

WEBOVÉ PREZENTACE

POKROČILÉ FUNKCE 
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Anketní systém od 800,-
Minianketa od 400,-
Stránky na sociální síti od 500,-
Návštěvnost stránek 250,-
Podrobná analýza návštěvnosti měsíčně  / 220,-

Pořízení digitální fotografie + základní úpravy ks / 20,-
Aplikace efektu dle přání zákazníka 70,-
HDR fotografie 100,-
Výřez obrázku (cena dle rozměrů a složitosti)   ks / 50 - 100,-

Logotyp verze BASIC 2 200,-
Logotyp verze PRO 4 000,-
Grafický návrh vizitek 1 000,-
Hlavičkový papír 500,-
Návrh firemní obálky 500,-
Šablona elektronické pošty 400,-
Grafický návrh polepu osobního automobilu 2 800,-
Grafický návrh polepu nákladního automobilu 4 500,-
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GRAFICKÉ PRÁCE A PODKLADY

- nabídka dalších grafických prací viz. firemní identita a tiskoviny

FIREMNÍ IDENTITA

OS branding od 800,-

Vizitky 1 000,-
Kapesní kalendáře 1 200,-
Stolní a nástěnné kalendáře 3 000,-
Klasické letáky od 600,-
Prospekty a skládané letáky cena dle složitosti a barevnosti od 800,-
Inzeráty - reklamní rámečky od 500,-
Plakáty a vývěsky formát A3 od 2 000,-

Tiskoviny - grafické návrhy

Plakáty a vývěsky formát A2 od 3 000,-
Plakáty a vývěsky formát A1 od 5 000,-
Katalogy - koncept (obálka + vnitřní listy) od 1000,-
Katalogy - vložení obsahu (zpracování grafiky + texty) stránka / od 300,-
Návrh a zpracování ceníků od 600,-
Pozvánky a oznámení od 600,-
Novoročenky od 800,-
Složky na dokumenty a šanony od 1 000,-
Obaly a obalová grafika dle rozsahu, materiálu a formátu
Obaly a potisk CD & DVD od 600,-
Reklamní poutače a cedule dle rozsahu, materiálu a formátu od 1 500,-
Reklamní předměty individuální nabídka dle požadavků zákazníka
Laminace tištěných materiálu - cena / ks | A4 - 10,- | A5 - 6,- | Foto 10x15  - 5,-| vizitka - 4,- |
Zajistíme kvalitní digitální nebo offsetový tisk výše zmíněných produktů za výhodné ceny, včetně množstevních slev   
i nadstandardní gramáže papíru, nebo speciálních 3D efektů. 
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Úvodní konzultace a analýza hod / 250,-
Počítačové sestavy Dle aktuální nabídky na trhu + 10% sleva na instalaci software
Notebooky Dle aktuální nabídky na trhu + 15% sleva na instalaci software
Tiskárny Dle aktuální nabídky na trhu + instalace zařízení ve firmě v ceně
Mobilní a jiná zařízení Dle aktuální nabídky na trhu + instalace a zaškolení uživatele v ceně
Servery a datová úložiště Dle aktuální nabídky na trhu + instalace a základní nastavení

Správa IT a datových sítí

Instalace legálního operačního systému - Windows 7 Home Premium 2 500,-
Instalace legálního operačního systému - Windows 7 Professional 3 900,-
Instalace legálního operačního systému - Windows 7 Ultimate 4 300,-

ZAJIŠTĚNÍ A INSTALACE IT

Instalace legálního operačního systému - Windows 8 2 850,-
Instalace legálního operačního systému - Windows 8 Pro 3 850,-
Re/Instalace již zakoupeného systému 500,-
Kancelářský balík Microsoft Office 2010 4 800,-
Software pro ochranu počítače licence 1 rok - 1750,- | licence 3 roky - 3 600,-
Instalace základních nástrojů 500,-
Ostatní instalace hod / 360,-

SMLUVNÍ SPRÁVA IT, ARCHITEKTURA DATOVÝCH SÍTÍ

Paušální program správa IT - START (4 hodiny v ceně tarifu) měsíc / 1 500,-
Paušální program správa IT - S (7 hodin v ceně tarifu) měsíc / 2 250,-
Paušální program správa IT - M (10 hodin v ceně tarifu) měsíc / 3 350,-
Paušální program správa IT - L (15 hodin v ceně tarifu) měsíc / 4 900,-
Servisní práce bez tarifní sazby  hod / 400,-
Realizace sítě se serverem / bez serveru / bezdrátové sítě cena dle rozsahu projektu

ZÁLOHOVÁNÍ A OCHRANA DAT

Instalace a nastavení software pro zálohování 600,-
Jednorázové uložení zálohovaných dat a přenos na externí disky 500,-
Paušál - ukládání dat na externí disky - pololetně rok / 900,-
Paušál - ukládání dat na externí disky - čtvrtletně rok / 1 600,-
Paušál - ukládání dat na externí disky - měsíčně rok / 4 300,-
Uložení zálohovaných dat do 20GB rok / 700,-
Uložení zálohovaných dat do 50GB rok / 1 300,-
Uložení zálohovaných dat do 100GB rok / 2 200,-
Uložení zálohovaných dat do 150GB rok / 3 150,-
Uložení zálohovaných dat do 250GB rok / 5 000,-

Uvedené ceny jsou orientační bez DPH - dle domluvy a rozsahu prací poskytujeme zákaznické slevy !

DOPRAVA

Cena dopravy (není-li uvedeno jinak) km / 6,-


