CENIK STORITEV
Šifra in opis

Cena/enoto Ocena Cena

Osnovne storitve
5703 Diagnostika, ugotavljanje napake na opremi brez popravila brez vzd.pog.
5703 Diagnostika, ugotavljanje napake na opremi brez popravila / vzd. pog.
5700 Servisni tehnik (servisno strojno - nezahtevna tehnična dela)
5701 Servisni tehnik (servisno strojno - zahtevna tehnična dela)
5709 Administrator, programer (nezahtevna dela)
5547 Pomoč ali tehnična podpora za aplikativni SW- Helpdesk
5546 Pomoč ali tehnična podpora - Helpdesk
5730 Inženirska ura (sistemska administracija, namestitev sistemskega okolja na
strežnikih, podatkovne baze, aplikacije)
5728 Svetovalna ura / izobraževalna ura / sistemska analiza
5729 Ekspertna ura
5277 Sistemska analiza in načrtovanje IT infrastrukture - strateško svetovanje
5005 Kilometrina
5006 Poraba časa na poti
5006 Poraba časa na poti za storitve do 50 EUR (30% popusta)
5702 Dodatek 50% za intervencijski odziv v 2 urah brez vzd. pogodbe
Tehnična dela
5254 Vgradnja ali zamenjava trdega diska (HDD), ureditev particij in formatiranje
5255 Vgradnja ali zamenjava napajalnika
5256 Vgradnja ali zamenjava DVD-RW v osebnem računalniku
5257 Vgradnja kartice, namestitev gonilnikov
5360 Iskanje novejših gonilnikov ter inštalacija
5251 Posodobitev verzije / ponovno nastavljanje BIOS-a v strežniku
5065 Posodobitev verzije / ponovno nastavljanje BIOS-a v osebnem računalniku
Programsko inštalacijska dela
5396 Prepis podatkov med dvema diskoma (samo prepis)
5507 Prepis podatkov ter prilagoditev OS, uvoz pošte, prilagoditev imenikov
5052 Namestitev operacijskega sistema WinXP/7/8, Linux
5051 Namestitev programske opreme (enega ali več manjših, kot so zip, acrobat
reader,…)
5522 Namestitev ter optimizacija gonilnikov za tiskalnik lokalno
5523 Namestitev / posodobitev anti virusnega programa
5288 Odstranitev – čiščenje virusov (brez garancije za podatke)
5525 Nastavitev elektronske pošte
5151 Priključitev računalnika / tiskalnika v omrežje - inštalacija mrežnih protokolov,
inštalacija mrežnih odjemalcev Microsoft / Linux
5521 Namestitev ter optimizacija gonilnikov za mrežni tiskalnik
5529 Inštalacija strežnika (Windows / Linux):
- MOS
- gonilniki
- inštalacija sistemskih popravkov in ostalih posodobitev
5532 Administracija strežnika:
- definiranje uporabnikov in skupin
- datotečni strežnik
- inštalacija servisev: ftp, www, …
- nastavitev pravic mrežnim objektom
Pomoč pri okvirnem izračunu (izključno za specifikacijo te točke):
20 minut na uporabnika
(priključitev delovnih postaj se računa posebej)
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Arhiviranje: - po ISO
MS Exchange:
- namestitev strežnika
- nastavitev parametrov za sprejem in oddajo pošte
- namestite sistemskih popravkov
5422 Administracija exchange strežnika:
- definiranje poštnih predalov
- definiranje poštnih skupin "mail list"
- dodeljevanje pravic na poštnih predalih
Pomoč pri okvirnem izračunu (izključno za specifikacijo te točke):
1 uporabnik 5 minut
5506 Nastavitev odjemalcev na delovno postaja:
- inštalacija / posodobitev odjemalca Microsoft Outlook
- nastavitev odjemalca
5524 Inštalacija mrežnega antivirusnega programa na strežnik
5531 Projekt po ponudbi, v kateri so opisane vse storitve in oprema
Cenik delovnih ur ožičenje
5302 Inštalacija UTP infrastrukture
5303 Inštalacija optične infrastrukture
5311 Zaključevanje ožičenja (optika)
5313 Zaključevanje ožičenja (UTP)
5231 Meritve ožičenja (UTP)
5232 Meritve ožičenja (optika)
5108 Odprava napak na ožičenju
Cenik del na aktivni komunikacijski opremi
5437 Nastavitev ethernet stikal (switch)
5436 Nastavitev usmerjevalnika (routerja)
5423 Nastavitev požarne pregrade (firewall)
5404 Nastavitev brezžičnih komponent (WiFi)
Cenik preventivnega vzdrževanja strojne opreme
5450 Čiščenje strežnika
5289 Čiščenje delovne postaje
5526 Pregled delovanja strežnika - delovanje HW in operacijskega sistema
5530 Pregled delovanja računalnika - delovanje HW in operacijskega sistema
Arhiviranje podatkov na oddaljeni lokaciji - v oblaku*
5390 Arhiviranje 1. virtualnega računalnika do 100GB*
Dodatnih 30 dni hranjenja arhiva*
5020 Namestitev programske opreme, vzpostavitev povezave*
Obračun po dejansko porabljenem času
5392 Restavriranje podatkov s traku ali diska*
Obračuna po dejansko porabljenem času

>
>
>
>
*

70
70

10
8

700
560

48

0,5

24

70

2

140

70

EUR/uro

Ocena EUR/kos
35
48
35
35
35
48
35

EUR/uro

Ocena EUR/kos
70
70
70
70

EUR/uro
48
35
48
35
EUR/uro

Ocena EUR/kos
1
48
0,5
17,5

Ocena EUR/kos
20
20
70
70

Opravljanje storitev izven delovnega časa:
Za storitev, opravljeno izven delovnega časa od 16:00h do 23:00h, se zaračuna dodatek v višini 30 % vrednosti
opravljene storitve.
Za storitev, opravljeno ob nedeljah ali izven delovnega časa od 23:00h do 06:00h, se zaračuna dodatek v višini
50 % vrednosti opravljene storitve.
Za storitev, opravljeno med državnim praznikom, se zaračuna dodatek v višini 100 % vrednosti opravljene
storitve.
Za storitve oz. delo, opravljeno na višini, se zaračuna dodatek v višini 70 % vrednosti opravljene storitve skupaj
z morebitnimi ostalimi dodatki.
Pogoj je ustrezna internetna povezava in licenca za lokalno arhiviranje.
Veljavnost cenika od 08.12.2015

