ron cloud - docházkový systém
ceník
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky n RON PORTÁL
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Docházka Mini n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky

ron cloud - docházkový systém
RON Cloud přináší řešení, kdy zákazník pro provoz docházkového systému nepotřebuje vlastní server. Docházkový systém je instalován na serverech naší
společnosti, kde probíhá jen aktualizace, zálohování.
Zákazník může pro evidenci docházky používat webový portál nebo mobilní aplikaci. V případě potřeby je možno doplnit o standardní docházkový terminál, na kterém si zaměstnanci evidují svou docházku.
Samotná práce s docházkovým systém je realizována prostřednictvím webového rozhraní. V případě potřeby je možné získat úplný přístup do aplikace
DOCHÁZKA prostřednictvím vzdálené plochy (RDP).

pronájem software docházka
V pronájmu licence jsou automaticky zahrnuty následující moduly:
licence pro počet zaměstnanců dle konfigurace
modul SLUŽBA - automatické spouštění úloh, komunikaci s terminály
modul RON PORTÁL EDIT - webové rozhraní pro prohlížení docházky
modul RON KLIENT – klient pro mobilní telefony s operačním systémem ANDROID
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++
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++

Program

Popis

Cena bez DPH

DOCHÁZKA 25

pronájem licence pro 25 zaměstnanců

900 Kč

DOCHÁZKA 50

pronájem licence pro 50 zaměstnanců

1 300 Kč

DOCHÁZKA 100

pronájem licence pro 100 zaměstnanců

1 700 Kč

DOCHÁZKA 200

pronájem licence pro 200 zaměstnanců

2 300 Kč

Moduly a příplatky
Program

Popis

Cena bez DPH

CESTOVNÍ NÁHRADY

výpočet cestovních náhrad

30 %

PLÁNOVÁNÍ KAPACIT

pro přehledné plánování směn, absencí v grafickém rozhraní

30 %

RDP PŘÍSTUP

plný přístup do aplikace Docházka

500 Kč

docházkové terminály, napájení - pronájem
Program

Popis

DT1000-TCP, NAPÁJENÍ

pronájem docházkového terminálu s napájením

KAUCE

kauce na dodávku docházkového terminálu s napájením. Bude vrácena při vrácení terminálu
nebo po 36 měsících.

Cena bez DPH
500 Kč
7 000 Kč
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ron cloud - docházkový systém
ceník

docházkové terminály, napájení, identifikační média
Program

Popis

DT1000-TCP

docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet - LAN

Cena bez DPH
14 200 Kč

DT1000-TCP-GSM

docházkový terminál EMmarin, včetně GSM modulu (pro komunikaci je potřeba zajistit datovou SIM kartu)

19 900 Kč

DT1000-TCP-CAM

docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet – LAN, integrovaná kamera, která uloží
fotografii osoby při přečtení karty

16 600 Kč

ID CARD, TAG

bezkontaktní karta nebo přívěsek

SZ12-1421

napájecí adaptér 12V/500 mA

POW12-1,2A

napájení zdroj 12V/1,2A zálohovaný (ACS-Line)

59 Kč
350 Kč
2 390 Kč

TP1213

akumulátor 12V/1,3Ah pro POW12-1,2

350 Kč

ROUTER MICROTIK

využití pro konektivitu v případě, že u zákazníka není veřejná IP adresa

980 Kč

Ceník je platný od 1. 4. 2018
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