
DigiDay
VVBOtTF 7 ŘADY

na dodávku interaktivního dotykového
panelu Extra loudi 43,

(uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku)

1.1. Objednatel:
obchodní jméno: Městská část Praha-Zbraslav
sídlo: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav
jednající: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka
IČO: 002 41 857
DIČ: CZ00241857
bankovní spojení:
(dále jen ?Objednatel11)na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:
Obchodní jméno: DigiDay Czech s.r.o.
Sídlo: 1. máje 481/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
jednající: Ing. David
ve věcech technických:
IČ: 060 78 362
DIČ: CZ06078362
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.

(dále jen ?Zhotovitel") na straně druhé

1.3. Kontaktní osoba za objednatele:
Jméno:
Tel.:
E-mail:

1.4. Kontaktní osoba za zhotovitele:
Jméno: Ing. David Stružka
Tel.:
E-mail:

Článek 1

Předmět smlouvy

2.1 Smlouva se uzavírá na dílo: Dodání a instalace interaktivního dotykového panelu Extra
Touch 43 (dále jen ?dílo").
2.2 Dodávka díla na území MČ Praha Zbraslav
2.3 Zhotovitel touto smlouvou rovněž převádí vlastnické právo k dílu na objednatele, který se
zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
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2.4 Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace interaktivního dotykového panelu Extra
Touch 43 vč. instalace a zprovoznění včetně plně autonomního systému LEDWARE s
možností volby aktivních modulů na míru dle požadavku objednatele (dále jen ?dílo"),
specifikovaná v cenové nabídce, která tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
Součástí předmětu smlouvy je i základní školení zaměstnanců pro ovládání díla, které se
uskuteční v sídle Objednatele v rozsahu nezbytném pro řádné ovládání díla, pro max. 5 osob.
2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré vlastnosti předmětu smlouvy, včetně jeho updatu,
legislativních updatů, upgradu a legislativních upgradů, které budou po celou dobu účinnosti
této smlouvy odpovídat obecně platným právním předpisům ČR.
2.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v
souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2.8 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
2.9 Zhotovitel a Objednatel se zavazují k vzájemné součinnosti za účelem plnění smlouvy.

Článek 2
Termín dodání a převzetí díla

3.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebné informace a podklady, které jsou
nezbytné ke zhotovení díla.
3.2 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo objednateli nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti této
smlouvy. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele, nedohodnou-li se strany jinak.
3.2 Objednatel tímto prohlašuje, že technický stav plochy, na které má být Zhotovitelem
provedeno dílo dle této smlouvy odpovídá technickým a právním předpisům, přípojné kabely
k dílu (přívodní kabely 230V a připojení Ethernet) jsou řádně revidované a instalované dle
ČSN.

3.3 Závazek Zhotovitele je splněn předáním kompletního provedeného díla Objednateli.
Zhotovitel předá dílo prostřednictvím oboustranného písemně schváleného protokolu o
předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat soupis provedených
prací.

Článek 3
Cena díla

4.1 Cena za dílo:
Cena díla bez DPH 87 500 Kč
DPH (21%) 18 375 Kč
Cena díla včetně DPH 105 875 Kč

4.2 Objednatel se zavazuje k úhradě díla na základě vystavené faktury, předané nejdříve k
datu předání bezvadného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Za
bezvadné dílo, schopné užívání, se pak považuje dílo, které neobsahuje vady bránící jeho
obvyklému užívání. Splatnost faktury je 14 dní.
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2.4 Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace interaktivního dotykového panelu Extra 
Touch 43 vč. instalace a zprovoznění včetně plně autonomního systému LEDWARE s 
možností volby aktivních modulů na míru dle požadavku objednatele (dále jen „dílo"), 
specifikovaná v cenové nabídce, která tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy. 
Součástí předmětu smlouvy je i základní školení zaměstnanců pro ovládání díla, které se 
uskuteční v sídle Objednatele v rozsahu nezbytném pro řádné ovládání díla, pro max. 5 osob.
2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré vlastnosti předmětu smlouvy, včetně jeho updatu, 
legislativních updatů, upgradu a legislativních upgradů, které budou po celou dobu účinnosti 
této smlouvy odpovídat obecně platným právním předpisům ČR.
2.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v 
souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2.8 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
2.9 Zhotovitel a Objednatel se zavazují k vzájemné součinnosti za účelem plnění smlouvy.

Článek 2
Termín dodání a převzetí díla

3.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebné informace a podklady, které jsou 
nezbytné ke zhotovení díla.

3.2 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo objednateli nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele, nedohodnou-li se strany jinak.

3.2 Objednatel tímto prohlašuje, že technický stav plochy, na které má být Zhotovitelem 
provedeno dílo dle této smlouvy odpovídá technickým a právním předpisům, přípojné kabely 
k dílu (přívodní kabely 230V a připojení Ethernet) jsou řádně revidované a instalované dle 
ČSN.

3.3 Závazek Zhotovitele je splněn předáním kompletního provedeného díla Objednateli. 
Zhotovitel předá dílo prostřednictvím oboustranného písemně schváleného protokolu o 
předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat soupis provedených 
prací.

Článek 3 
Cena díla

4.1 Cena za dílo:

Cena díla bez DPH 

DPH (21%)

Cena díla včetně DPH

87 500 Kč 

18 375 Kč

105 875 Kč

4.2 Objednatel se zavazuje k úhradě díla na základě vystavené faktury, předané nejdříve k 
datu předání bezvadného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Za 
bezvadné dílo, schopné užívání, se pak považuje dílo, které neobsahuje vady bránící jeho 
obvyklému užívání. Splatnost faktury je 14 dní.
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4.3 Veškeré platby budou uhrazeny na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Všechny platby se považují za uhrazené okamžikem jejich připsání na účet zhotovitele.
4.4 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dopravné paušální částkou ve výši 7 000 Kč ze
sídla zhotovitele do sídla objednatele a zpět. Tato částka zahrnuje veškeré náklady na dopravu
související s plněním dle této smlouvy, včetně provádění záručního servisu, školení
zaměstnanců apod.
4.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s dodáním díla, nebo jeho části, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, aniž by
tím bylo dotčeno právo požadovat po zhotoviteli náhradu škody nad rámec smluvní pokuty.
4.5 V případě bude-li objednatel v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků, činí úrok z
prodlení 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení, aniž by tím bylo dotčeno právo
požadovat po objednateli náhradu způsobené škody. V případě prodlení s úhradou peněžitých
závazků, může být objednatel vyzván k neprodlenému zaplacení.

Článek 4
Záruka, záruční servis, servisní správa

5.1 Zhotovitel ručí za správnost a úplnost zhotovení díla. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla,
pokud tyto vady způsobil použitý materiál odevzdaný mu Objednatelem v případě, že
Zhotovitel ani při vynaložení odbornosti nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně
upozornit Objednatele a Objednatel na jejich použití trval. V případě, že Objednatel nebo
Zhotovitel sám zjistí chyby zaviněné Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen chyby odstranit bez
zbytečného odkladu na vlastní náklady, pokud tyto chyby vznikly z důvodů ležících na straně
Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže příčina vzniku vady leží na straně
Objednatele.
5.2 Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu všech prvků, systémů a zařízení dodaného díla a
bezchybnost zpracování předmětu díla na dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem
předání a převzetí bezvadného díla Objednatelem.
5.3 Záruka se nevztahuje na případy, kdy objednatel bude používat a provozovat dílo, resp.
HW v rozporu s podmínkami užívání, které mu budou sděleny zhotovitelem při školení. Záruka
se také nevztahuje na opotřebení způsobené neodborným zásahem včetně opotřebení, které
způsobí užívání nad běžný rámec, mechanické poškození, poškození plynoucí z
nepřípustných úprav a neautorizovaným servisem. Dále se záruka nevztahuje na poškození,
které bylo způsobeno vnějšími vlivy, v důsledku přírodních živelných událostí nebo jiných
lokálních jevů.
5.4 Smluvní strany se zavazují, že kontaktní osoby si budou při plnění záruční opravy
poskytovat vzájemnou co nejúčinnější součinnost po celou dobu od nahlášení požadavku na
HOT-LINE až do uzavření servisního případu, a že budou dodržovat postupy specifikované
touto smlouvou.
5.5 Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel může poskytováním servisních služeb nebo jejich
částí pověřit třetí osobu.
5.6 Zhotovitel nastoupí na odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení oficiálního
oznámení od Objednatele o vzniku reklamované vady. V případě fatální poruchy může oprava
trvat maximálně 72 hodin od obdržení oficiálního oznámení od Objednatele. Vady díla budou
ohlášeny:
a/ na telefonickém kontaktu :
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b/ na e-mailové adrese :

d na adrese : 1. máje 481/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
5.7 Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory Zhotovitele (Hot-Line).
5.8 Služba Hot-Line umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce na
telefonním čísle v režimu 5x10 (10 hodin v pracovní dny) v době od 07:00 do 17:00 hod, příjem
požadavku bude zajištěn lidskou obsluhou.
5.9 Objednatel zajistí, aby ze strany Objednatele nebyly Zhotoviteli činěny překážky pro
poskytování záruční nebo pozáruční opravy.
5.10 Objednatel umožní servisním pracovníkům zhotovitele vstup na příslušné místo,
provedení servisního zásahu a podle místních podmínek jim umožní i vjezd do objektu a
parkování vozidla po celou dobu trvání servisního zásahu.
5.11 Objednatel zajistí po celou dobu trvání servisního zásahu dosažitelnost (případně
fyzickou přítomnost) příslušných kontaktních osob Objednatele a případně i dalších
potřebných odborných pracovníků v místě instalace podporovaného vybavení a jejich co
nejúčinnější součinnost.
5.12 Objednatel nebo pracovníci objednatele budou poskytovat servisním pracovníkům
zhotovitele podle jejich pokynů po celou dobu řešení servisního případu od nahlášení
požadavku na servisní podporu, až do uzavření servisního případu všechny požadované
informace.
5.13 Záruční oprava pokrývá náklady na náhradní díly a práci technika spojené s opravou
vadného dílu nebo výměnou náhradního dílu.

Článek 5
Náhradní díly

6.1. Náhradní díly, které jsou Zhotovitelem použity při zprovoznění podporovaného
technického vybavení (zařízení), které je v platné záruční době, se stávají součástí zařízení.
Takto použité náhradní díly se stávají majetkem Objednatele a vadné díly se stávají majetkem
Zhotovitele.

6.2. S datovými nosiči, které obsahují informace označené Objednatelem jako důvěrné nebo
utajované, musí být v souvislosti s plněním ustanovení servisní smlouvy nakládáno podle
rozhodnutí Objednatele a na jeho odpovědnost.

Článek 6
Sankční a další ujednání

7.1 V případě nedodržení jakéhokoliv dohodnutého termínu v této smlouvě Zhotovitelem ke
každému jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,02 % z
celkové hodnoty díla za každý den prodlení, kterou je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli s tím, že nejvyšší částka takovéto smluvní pokuty nepřesáhne částku odpovídající
100% pořizovací ceny díla.
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7.2 V případě, že Objednatel neumožní pracovníkům servisního pracoviště Zhotovitele zahájit
servisní zásah v předem dohodnutém termínu, zaniká právo Objednatele na smluvní pokutu
podle odst. 7.2 výše.

Článek 7
Pozáruční servis

8.1 Pozáruční servis se sjednává na základě smlouvy Objednatele a Zhotovitele po skončení
záruční doby díla.

8.2 Pozáruční servis se sjednává na dobu minimálně tří let po skončení zákonné záruční lhůty.

8.3 Uzavřením písemného dodatku k této smlouvě může být délka pozáručního servisu
prodloužena. Nejpozději však před uplynutím zákonné záruční lhůty.

8.4 Pozáruční servis je účtován na základě aktuálního ceníku pozáručního servisu zhotovitele.

Článek 8
Další ujednání

9.1 Zhotovitel se zavazuje upozornit včas a bez zbytečných odkladů informovat pověřenou
osobu Objednatele o všech zjištěných skutečnostech, které mají vliv na činnost prováděnou
Zhotovitelem nebo které znemožňují řádné plnění činnosti Zhotovitele.
9.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla v době jeho provádění a Zhotovitel je
povinen mu umožnit přístup na pracoviště.
9.3 Zhotovitel je povinen okamžitě a bez jakýchkoliv odkladů informovat objednatele o
jakékoliv změně na své webové stránce či funkcionalit na svém webu. V opačném případě
nenese objednatel žádnou zodpovědnost za nefunkčnost obsahu interaktivního dotykového
panelu Extra Touch 43.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

10.1 Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se použijí ustanovení právních
předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.2 Změny této smlouvy mohou být, po jejím podpisu oběma smluvnímu stranami, řešeny jen
písemně formou dodatků.
10.3 Zhotovitel nepostoupí, nepřevede a nebude ani jinak disponovat správy a povinnostmi
vyplývajícími z této smlouvy a navazujících dílčích objednávek bez předchozího písemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že tuto smlouvu nepostoupí bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.
10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.
10.5 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné,
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují bez zbytečných
odkladů nahradit neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a
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7.2 V případě, že Objednatel neumožní pracovníkům servisního pracoviště Zhotovitele zahájit 
servisní zásah v předem dohodnutém termínu, zaniká právo Objednatele na smluvní pokutu 
podle odst. 7.2 výše.

Článek 7 
Pozáruční servis

8.1 Pozáruční servis se sjednává na základě smlouvy Objednatele a Zhotovitele po skončení 
záruční doby díla.

8.2 Pozáruční servis se sjednává na dobu minimálně tří let po skončení zákonné záruční lhůty.

8.3 Uzavřením písemného dodatku k této smlouvě může být délka pozáručního servisu 
prodloužena. Nejpozději však před uplynutím zákonné záruční lhůty.

8.4 Pozáruční servis je účtován na základě aktuálního ceníku pozáručního servisu zhotovitele.

Článek 8 
Další ujednání

9.1 Zhotovitel se zavazuje upozornit včas a bez zbytečných odkladů informovat pověřenou 
osobu Objednatele o všech zjištěných skutečnostech, které mají vliv na činnost prováděnou 
Zhotovitelem nebo které znemožňují řádné plnění činnosti Zhotovitele.

9.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla v době jeho provádění a Zhotovitel je 
povinen mu umožnit přístup na pracoviště.

9.3 Zhotovitel je povinen okamžitě a bez jakýchkoliv odkladů informovat objednatele o 
jakékoliv změně na své webové stránce či funkcionalit na svém webu. V opačném případě 
nenese objednatel žádnou zodpovědnost za nefunkčnost obsahu interaktivního dotykového 
panelu Extra Touch 43.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

10.1 Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se použijí ustanovení právních 
předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.2 Změny této smlouvy mohou být, po jejím podpisu oběma smluvnímu stranami, řešeny jen 
písemně formou dodatků.

10.3 Zhotovitel nepostoupí, nepřevede a nebude ani jinak disponovat správy a povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy a navazujících dílčích objednávek bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že tuto smlouvu nepostoupí bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom.

10.5 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují bez zbytečných 
odkladů nahradit neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a
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účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení
původního, neplatného či neúčinného.
10.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle
zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Zbraslav.
10.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním
tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10.8 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru
smluv.
10.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou
seznámeny s jejím obsahem, že tato smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich
vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění
závazků touto smlouvou založených, a že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
1) Cenová nabídka

v7^.....dne:17. 10. 2022 V Ostravě dne: ZlH 20 VL

?' j ' j * \ usnesoním
RMČ / '?'JsBtr 'i . ............

číslo 1. i)\
ze dne ! \o s \ss v oío 2X^______

za správnost:
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Nabídkový list společnosti DigiDay Czech s.r.o.

Základní identifikační údaje objednatele

Název objednatele Městská část Praha-Zbraslav

Adresa sídla Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav

IČO 00241857

DIČ 00241857

Základní identifikační údaje dodavatele

Název dodavatele DigiDay Czech s.r.o.

Sídlo 1. máje 481/16 Mariánské Hory 709 00, Ostrava

IČO 06078362

DIČ CZ06078362

Kontaktní Osoba

Celková cena za interaktivní dotykový panel Extra Touch 43 vč. instalace a zprovoznění
záruka 24 měsíců

Cena bez DPH 72 500 Kč

DPH 21 % 15 225 Kč

Cena s DPH 87 725 Kč

LEDWARE - plně autonomní systém s možností volby aktivních modulů na míru

Cena bez DPH 15 000 Kč

DPH 21 % 3 150 Kč

Cena s DPH 18 150 Kč

V Ostravě 20. 9. 2022

Ing. David Stružka
Jednatel společnosti DigiDay Czech s.r.o.
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Dotykový interaktivní panel Extra touch 43?

SPECIFIKACE

Nabízené řešení je odolné vůči dešti a sněhu, provozuschopné po celý rok (24/7/365) při teplotách od -5° do +45°C

Volně stojící totem s instalací do podlahy

Zkonstruované z ocelového materiálu, s nerezovou úpravou a v ?antivandal? provedení.

Ochrana proti korozi a UV záření.

Třída Krytí IP45.

Uzamykatelné

Možnost ovládání handicapovanými osobami. Uzpůsobeno vozíčkářům s možností přehrát text.

DISPLEJ

? Nabízené řešení má dotykový průmyslový displej s technologií IPS LCD, displej s LED backlight.

? Bezpečnostní tepelně tvrzené, lepené čelní sklo o tloušťce 3 mm s ochrannou mezerou 1 mm mezi čelním sklem a displejem.

? Bezpečnostní ochranná fólie snižující riziko rozbití skla a riziko jeho poškrábání.

? Úhlopříčka průmyslového displeje je 43", poměr stran 9:16, orientace na šířku, rozlišení Full HD (1080 x 1920). Pozorovací úhly
(178/178).

? Displej je dotykový (multi touch) po celé ploše displeje.

? Svítivost displeje 400 cd/m2, se světelným čidlem a automatickou regulací jasu, na základě okolních podmínek.

? Kontrast displeje 5000:1.

AIR COOLING SYSTEM - speciální ventilační systém

? Nabízené řešení je opatřeno ventilačním systémem, bez nutnosti využití klimatizační jednotky, za účelem snížení spotřeby el.
energie

? Automatické teplotní čidla, kontrolující výkon ventilátorů a zabraňující přehřívání vnitřních komponentů.

POČÍTAČ

? ?All in one? průmyslový PC s procesorem Intel Core i5 generace, 4 GB ram a 128GB SSD M.2 a integrovaná graf. karta.

? Reproduktory 2 kusy 10W- pro hlasové předčítání dokumentů.

? Napájení 230V 50Hz, přepěťová ochrana chránící vnitřní komponenty.

? Počítač navržený pro nepřetržitý provoz 24/7/365.

? Připojení k internetu - pevné připojení RJ45 + přídavný wifi modul nebo LTE modem.

www.uredni-deska.eu
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DigiDay
SOFTWARE - LEDWARE - vlastní systém společnosti DigiDay Czech s.r.o.

? Plně autonomní systém pro elektronické úřední desky.

? Nemožnost manipulace s vyvěšenými dokumenty.

? Možnost ručního vyvěšení dokumentu vzdáleným přístupem do LEDWARE.

? Fulltextové vyhledávání vně dokumentů.

? Archivace dokumentů úřední desky na interní disk EUD.

?Automatické načítání dokumentů z webové úřední desky, automatické načítání informací z webových stránek.

? Modul úřední deska, modul aktuality, modul zpravodaj, modul kalendář akcí, modul mapy, modul galerie.

? Modul počasí, datum a čas, kontaktní informace úřadu.

? Grafické rozhraní dle barev obce, uživatelský přístup do backendu pro zaměstnance úřadu.

? Možnost dalších modulů - jízdní řády, informace pro turisty, prezentace obecních spolků.

? INVALID MODE - řešení pro handicapované občany, kdy obsah sjede do dolní poloviny displeje pro jednoduchou obsluhu.

? SENIOR MODE - možnost přehrání textu - pro slabozraké a starší občany.
? Kategorizace dokumentů dle zadání objednatele.

? Virtuální klávesnice, fulltextové vyhledávání.

? Přibližování a oddalování obsahu.

? Zobrazení dokumentů ve všech dostupných formátech.

? Vzdálený monitoring 24/7 - Maintenance SW - zrcadlení obrazovky EÚD na kontrolních TV v servisním středisku.

? OFFLINE MODE - v případě výpadku internetového připojení, deska zobrazuje poslední načtené informace.

?Automatický návrat na úvodní stránku při delší nečinnosti.

?Automatické uvedení do pohotovostního režimu - snížení jasu na minimum až do interakce.

Grafické prostředí LEDWARE

? Grafické provedení elektronické úřední desky v souladu s grafickým manuálem města, který bude dodán

objednatelem před realizací.

? Možnost jednoduchých úprav grafického prostředí v systému LEDWARE.

? Možnost složitějších úprav grafického prostředí po celou dobu záruky a pozáručního servisu.

TESTOVÁNÍ A MONITORING

? Monitoring 24/7/365.

? Maintenance SW - vzdálený dohled v reálném čase, technické středisko vzdáleně monitoruje stav displeji EÚD.

? E-mail a telefonické upozornění v případě výpadku.

SERVIS A PODPORA

? Servis a podpora elektronické a úřední desky po dobu 24 měsíců.

www.uredni-deska.eu
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? Servis a podpora elektronické úřední desky po dobu 36 měsíců na základě pozáručního servisu.
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