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Cenová kalkulace

Pracnost Cena

hod. bez DPH

1.1.1 Uzly a zastávky - revize prvků ve formuláři

1.1.2 Uzly a zastávky - Kontrola názvů uzlů a zastávek

1.1.3 Uzly a zastávky - Import technických dat zastávek

1.2.1 Vozový park - Doplnění položky Typ odbavovacího zařízení

1.2.2 Vozový park - Doplnění a přeuspořádání položek v hlavním okně

1.2.3 Vozový park - Filtrování ukončovacích záznamů

1.2.4 Vozový park - Doplnění a přeuspořádání položek v exportu

1.2.5 Vozový park - Import dat vozidel

2.1.1 Okno Graf - Zobrazení čísel oběhu i u spojů bez vyznačené smyčky

2.2.1 Více oken - Možnost kontroly drah všech vozů v oblasti

3.1.1 ZJŘ (MHD) - Možnost generování do pevného zoomu šablony

3.2.1 ZJŘ (ČSAD) - Nedeformovat loga při změně zoomu

3.2.2 ZJŘ (ČSAD) - Možnost generování do pevného zoomu šablony

3.2.3 ZJŘ (ČSAD) - Variantnost rozměru rámečku při generování s pevným počtem ř.s.

3.3.1 KJŘ - Nedeformovat loga při změně zoomu

3.3.2 KJŘ - Možnost generování bez log

3.3.3 KJŘ - Možnost generování bez pobarvení

3.3.4 KJŘ - Možnost generování bez data platnosti

3.3.5 KJŘ - Možnost generování pro všechny linky oblasti

3.3.6 KJŘ - Možnost generování do pevného zoomu šablony

3.3.7 KJŘ - Variantnost rozměru rámečku při generování s pevným počtem ř.s.

3.3.8 KJŘ - Možnost generování spojů s intervalovým výpisem

3.4.1 Seznam zastávek - Namísto slova "pásmo" sázet "Zóna"

3.4.2 Seznam zastávek - Možnost sázet linky formou alias

3.5.1 Seznam konečných pro infopanely - nová sestava

3.6.1 Seznam orientací do vozidel - nová sestava

4.1 Archiv ZJŘ Možnost režimu zobrazení všech sad v archivu

5.1 Nasazení modulu JRVYMI, naplnění tabulek konstant, základní přizpůsobení

5.2 Zprovoznění webové databáze a nastavení synchronizace

5.3 Zprovoznění webové služby

5.4 Propojení výstupů webové služby do aplikace PortálJŘ (https://jr.kr-ustecky.cz/)

6.1 Návrh databázového modelu

6.2 Úpravy databáze (cca 10 nových tabulek)

6.3 Okno pro správu Nadzón a zón

6.4 Okno pro správu povolených nadzón

6.5 Okno pro správu matice sousedních zón

6.6 Okno pro správu typů profilů zákazníků

Bod

Výluky a mimořádnosti

Úprava

Editor číselníků

Editor grafikonů

Generátor tisků

Modul/Sestava

Tarifní aplikace
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6.7 Okno pro správu tarifních profilů  

6.8 Okno pro správu zón tarifu  

6.9 Okno pro správu tarifů, podmínek prodeje a cenových tabulek  

6.10 Mapové funkce  

6.11 Exporty (povolené nadzóny, tarifní vzdálenosti mezi zónami, tarify)  

7.1 Návrh databázového modelu  

7.2 Úpravy databáze (cca 10 nových tabulek)  

7.3 Okno seznam denních hlášení (seznam, funkce)  

7.4 Okno denního hlášení (hlavičkové údaje + 10 záložek s gridy s daty podle povahy  

7.5 Import informací o výlukách z VYMI  

7.6 Import informací o mimořádnostech z VYMI  

7.7 Import údajů spoje  

7.8 Import údajů dráhy pořadí  

8.1 Dodání modulu pro export dat do řídícího systému v xml  

8.2 Doplnění formátu o číselník vozů  

8.3 Doplnění formátu o další údaje  

9 Instalace+Školení  

Celkem 1644 1 972 800,00 Kč  

Sazba - 1200 Kč/hodinu

JR_RIS_Exp

Denní hlášení

Tarifní aplikace


