
	   	  



	   	  Cenová ponuka Outsourcing 
 
 
 

• antivírusová ochrana počítačov 
• inštalácie / reinštalácie softvéru na počítačoch 
• čistenie PC od nebezpečného SW (spyware, maleware a pod.) 
• odstraňovanie hardvérových porúch počítača (záručná a pozáručná podpora) 
• konzultačná a poradenská činnosť (osobne, telefonicky, e-mailom) 
• audit a legalizácia SW licencií 
• podrobná evidencia hardvéru (HW) a softvéru (SW) 
• poskytovanie základných školení na počítačoch 
• inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.) 
• inštalácia, aktualizácia a konfigurácia rôznych ekon. systémov – MRP, Pohoda.. 
• inštalácia, aktualizácia a konfigurácia lekárskych aplikácií Adam a Medicom  
• profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie) 

 

 
 

Cena mesačne od 20,00 €   
 

Cenová ponuka sa výpočitava podľa počtu počítačov a softwarového vybavenia 
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	   	  Cenová ponuka ERP 
 
 
Odporúčaná najlacnejšia varianta 
 
QUORION QMP18 

 
 
	  
	  
 

Vysoká kvalita za nízku cenu  
 
10000 PLU / 100 departmentov  
Páska 1x57mm termo  
Elektronický žurnál na vstavanú mikro 
SD pamäťovú kartu  
Grafický podsvietený LCD displej  
 

 
Cena bez DPH 250,00 €   
              s DPH 300,00 € 
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Ďalšie	  odporúčané	  pokladne	  

Euro-‐150	  TE	  Flexy	  model	  F	  bez	  batérie	  
	  
 

 
	  
	  

 

 

 

Euro-50 Medi 

	  

Novým členom rodiny obľúbených 
slovenských pokladníc Euro je fiskálna 
pokladnica Euro-150 Flexy. Dizajn 
fiskálnej pokladnice Euro-150 Flexy 
zvýrazní moderný vzhľad vašej prevádzky 
aj v očiach vašich zákazníkov. Jej obsluha 
a údržba je extrémne jednoduchá, preto 
bude zaškolenie vašich zamestnancov 
rýchle a účtovanie zvládnu ľahko. Pohodlie 
pri účtovaní vám zaručí odolnosť 
klávesnice a jej plná programovateľnosť. 
Výmena pásky je veľmi rýchla vďaka drop-
in systému. Táto fiskálna pokladnica 
podporuje pripojenie externých zariadení 
potrebných pre komfortné účtovanie. 
Použitie: potraviny,rôzne prevádzky 
služieb, módne butiky, novinové stánky, 
obuvníctva, bufety. 
 
 

Cena bez DPH 381,00 € 
             s DPH  457,20 €   

	  

DOSTUPNÁ UŽ V MARCI 2015! 

Pokladnica je prispôsobená špeciálne 
pre potreby lekárov, stomatológov a 
veterinárov. Má odolnú klávesnicu a 
100 účtovných položiek. Jej výhodou je 
funkcia fiškálnej tlačiarne prepojenej s 
PC. Lekári tak môžu naďalej využívať 
svoj špecializovaný softvér 

 

Cena bez DPH 299,00 € 
             s DPH  358,80 €   
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	  Cena príslušenstva a služieb pri inštalácii ERP 	  
 
 
	  
	  
	  

• kniha ERP 6,50€ 
• fiškalizácia 8,00€ 
• programovanie ERP 10,00€ 
• komunikačný kábel podľa zákona o registračných pokladniciach 4,00€ 
• nainštalovanie komunikačného programu ERP-PC 5,00€ 
• školenie  pri väčšom počte účastníkov na osobu 5,00€ 
• školenie v abulanciách cena dohodou 
• pri školení väčšieho počtu účastníkov si školiaciu miestnosť a náklady s tým súvisiace  

zabezpečí objednávateľ  
 
Uvedené ceny sú s DPH 
 
V cene ERP je zahrnutý 

 
• dvojročný záručný servis 
• náklady na dopravu 

 
Zaregistrovanie pokladnice na daňovom úrade predajcom pokladnice je možné. Nakoľko 
daňový úrad nie je prispôsobený na okamžité zaregistrovanie pokladnice predajcom na základe 
plnej moci (trvá to približne 10 dní), je vhodné, aby si jednotlivé daňové subjekty registrovali 
pokladnice na príslušnom daňovom úrade samostatne.  
 
Garantujeme celoplošné pokrytie v rámci zavedenia ERP v ambulanciách členov SSVPL, 
ktorí prejavia záujem a samozrejme záručný a pozáručný servis . 
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