
SmlouvyoposkytovánílicencíkužitíSWasouvisejícíchslužeb
Popis servisních služeb

popis obsahuje všechny poskytovatelem nabízené služby. Služby sjednané nabYvatelem jsou uvedenY v této Příloze v Části Rozsah

smlouvy.

Zvýhodněné seruisní sazby

ruáiok na zvýhodněnou servisní sazbu vzniká, pokud má

,iár"iU ve smlouvě sjednánu průběžnou aKualizaci SW,

alespoň 1 hodinu preventivně-servisní návštěW a minimální

garantovanou pohotovost k seruisnímu zásahu, Pokud má

zákazník více provozoven, posuzuje se výše uvedená podmínka

pro každou provozovnu samostatně,

preventivně-seruisní návšĚva
pr"a".smluvněsjednanánávštěvatechnika,kdyzákazník
.ounturi s orientační lhůtou realizace v řádu 1-3 měsíců,

*oirreani termín návštěvy vždy nabídne VIS, Návštěva slouží

t< preventivní kontrole á zlepšování využití informačního

"i";ň; 
instalaci nových verzí programů, zavádění nových

ÍoaurO programů, školení uživatelů a k veškerým servisním

zásahům, Keré nejsou urgentní,

Vzdálená servisní podpora (HL) - tarify předplatného

Vzdálená servisní podpora zahrnuje přímé telefonické

poialensWí dálkovou správu a poradensWí._.prostřednicwím

e-maitu, Služba se účtuje po minutách, přičemž minimální

čerpání pro jeden servisňí zásah ie 12 minut, Zákazník hradí

celkovou dobu odpracovanou na efeKivním řešení požadavku

;;k;k _ Čas sárvisního zásahu určuje VIS dle aktuálních

r..p.lii.irr,, možností s ohledem na zákazníkem smluvně

sjednané Ihůty.

pohotovoď k servisnímu zásahu

Služba poslrytuje zákazníkovi garanci, že VIS zajistí dostupnou

servisní kapacitu pro urgentníiervisní zásah při řešení vážného

prouornrno problému v informačním systému, Vážným

irouorní* problémem se rozumí taková situace, kdy po

lepřeaporrádané nahodilé závadě nefunguje výdejní terminál

nebo počítač v pokladně, kdy není možné zjistit stav

objednávek nebo kdy je informační systém natolik nefunkční, Že

urnit.ir dodatečné provozní náklady ve výši přes 500 Kč denně,

a přitám neexistuje levnější varianta, Tuto skutečnost musí

,eur"ir. při objedňávání sárvisního zásahu jasně sdělit, Pokud

*i"Ó.'qrane servlsní kapacitu ve stanovené lhůtě, zákazník

má nárok na odstoupení od této služby s vrácením zaplacené

roční ceny služby a úhradu penále ve stejné výši,

Náhradní terminál
Služba postrytuje zákazníkovi garanci, že VIS má trvale na

skladě k dispozici techniku pro operativní zprovoznění

náhradního režimu výdeje či objednávání stravy nebo

piáupoueno či docházkového systému ve sjednaném množství

u j" pripruu"n ji podat k přepravě k zákazníkovi do druhého

prá.ounlno dne od objednávky, Náhradní řešení nemusí

oOpovíaat původně dodarré technice, ale musí umožnit vídej Či

oUjeanáváni stravy alespoň v nouzovém režimu bez zásadních

prá"árri,.r.r komplikací, ZákazníRs více terminály hradí službu za

laždý výde;ní nebo objednací terminál shodného typu, Pokud

VrS nezalisti potřebnou náhradní techniku, zákazník má nárok

na odstoupení od této služby s vrácením zaplacené roční ceny

;ÚÚ . Ůnraau penále ve stejné výši, Cena služby zahrnuje

o"or.[O za zapůjčení náhradní techniky na 1 měsíc a počet

zápůjček není omezen.

Individuálníkonzultantpronasmlouvanépreventivně.
servisní návštěvy
Doplňková služba, kdy zákazník požaduje pro preventivně-

sŇrni návštěvy účast státe stejného vybraného konzultpnta,

notni poprut"t iavisr na vzdálenosti pracoviště konzultanta od

zátazníra.Součástíslužbyjetakémožnostpřímého
kontaktování určeného konzultanta pro řešení nahodil,ých

servisnrcn problémů. Tento konzultant se znalostí situace

rozhodne o dalším efeKivním postupu,

ffi:

!

!

Z

)J
n

5

p

V(

ol

Datum podpisu příloh t a 22L,1,2020

Za poslrytovatele
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Příloha č.3

Smlouvy o poskytování licencí k užití SW a souvisejících sluŽeb

Rozsah smlouvy _ soupis sw licencí a servisních služeb

2á)aznické číslo 0537

Ro=ah SW

rc1 - program Stravné
.ProVlS

380-001 040 svstém provls úroveň íunkčnosti 4

380-021 000 mod. Banka
Stravné

330-000030 Stravné bez omezení počtu osob

330_002050 šráva.cz -obiednávání internetem do 600 os.

330-003040 , mod. VÝdei a prodei na id. média 4
PC1 - orooram MSklad
. ProVlS

380_001 040 svstém provls úroveň íunkčnosti 4

MSklad
350-0,10040 , MSklad do 200000 Kč na inv.

350_01 12,10 . modu| Došlé íaktury
350-01 1 300 modul Normování
350_01 1 500 , modul Finanční bilance
350-01 1 600 modul spotřební koš

PC1 - oroqram Otvírač
,ProVlS

380-001 040 , svstém provls úroveň funkčnosti 4
.Otvírač

370-040030 , Otvírač dveří bez omezJnipgĚu js.
370-040300 . mod. Kateqorie
370_040500 . mod. Časovézóny

Rozsah smlouvy

Rozsah HW na zápůjčky

Roční paušální poplatek činí 15.576,- Kč bez DPH,

zÁxuoHÍ Št(O{A, tlBERÉ(, vrchlkkého 2ó2ll7ffi
Bonk. spoi : tr'Íiol;ťlillli,8ó,32l0800
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Za nabyvatele l

Datum podpisu 21,1.2020
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Licenční sml. na SW1 - roční

. preventivně servisní návštěva 1

VSP: 8h / na místě:

Za poslq/tovatele
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