
Asseco Solutions, a.s.

se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1

uč: 64949541

Zapsaná v obchodním rejstříku v

Zastoupena místopředsedou pře

dále jen „Dodavatel"

Operátor ICI“, a.s.

se sídlem Praha 7, Dělnická 213/

uč: 02795281

Zapsaná v obchodním rejstříku v

Zastoupena předsedou představ

Burdovou

dále jen „OdběrateI"

uzavírají tuto

Licenční smlouvu a smlouvu o Maintenance

č. smlouvy/registrace: 0-18-00009

1. Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli na základě jím uskutečněné objednávky softwarový

produkt vedený pod obchodním názvem APV HELIOS Orange, edice INUVIO (dále jen

„APV HELIOS") v příslušné konfiguraci specifikované v příloze č. 1 této smlouvy. V souvislosti s tím

Dodavatel prohlašuje, že vykonává majetková práva kAPV HELIOS zcela vsouladu s Autorským

zákonem.

1.2. Předmětem licenční smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout odběrateli nevýhradní a časově

neomezené oprávnění kužitl (tj. licenci) APV HELIOS, a to pouze pro vlastní potřebu stím, že

odběratel je oprávněn používat APV HELIOS pouze na jednom PC, na jedné lokální počítačové síti,

nebo v rámci jedné vnitropodnikové sítě, a to v počtu uživatelů a zpracovávaných firem

specifikovaném v příloze č.1. V souvislosti s tím je Odběratel oprávněn pořizovat kopie tohoto díla

v zájmu ochrany pro vlastní archivní účely a k nahrazení oprávněně získaného APV HELIOS, který

byl ztracen, zničen nebojinak znehodnocen.

1.3. U vědomí předchozího odst. 1.2 této smlouvy se Dodavatel zavazuje poskytnout odběrateli

implementační služby, které jsou specifikovány v příloze č. 4, jež se stává nedílnou součástí této

smlouvy.

ANO (smluvní strany toto ustanovení akceptují)

EI NE (smluvní strany toto ustanovení neakceptují)

12, PSČ 170 oo

edeném Městským soudem v Praze, oddil B, vložka 19676

enstva Michalem Fišerem a místopředsedou představenstva Bc. Petrou

560/99, PSČ 140 oz

edeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3771

dstavenstva Ing. Jiřím Hubem

Garant: krejčlřlkjakub

Poslední aktualizace: KREJCIŘÍK JAKUB 24.1.2018 14:24

Tlsk: Krejčiřík Jakub 24.1.2018 14:24
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Reíerence: 5169/01
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1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

Dodavatel se dále zavazuje poskytnout odběrateli oprávnění kvýkonu práva užít softwarové

vybavení MS SQL server v rozsahu daném přílohou č. 5, která se stává nedílnou součástí této

smlouvy. V souvislosti s tím Dodavatel konstatuje, že není autorem softwarového vybavení MS SQL

server, a proto prohlašuje, že je v rámci licenčního ujednání sautorem tohoto dila oprávněn

poskytnout třetí osobě k tomuto dílu podlicenci.

D ANO (smluvní strany toto ustanovení akceptují)

É NE (smluvní strany toto ustanovení neakceptují)

Předmětem smlouvy o Maintenance je závazek Dodavatele ve prospěch odběratele poskytovat

Maintenance k APV HELIOS a závazek odběratele uhradit Dodavateli cenu za tuto Maintenance.

Dodavatel dále umožňuje odběrateli za níže uvedených podmínek užívat službu vedenou pod

názvem Reporting.cz, která je integrována do APV HELIOS (tvoří jeho nedílnou součást) a

představuje on-line (internetové) softwarové řešení poskytující službu
vizualizace a reportingu dat

odběratele zpracovávaných v APV HELIOS (dále jen „Aplikace RCZ").

Aplikace RCZje pro odběratele dostupná, pokud:

a) le součástí konfigurace APV HELIOS uvedené vpříloze č. 1 této smlouvy nebo bude

odběrateli poskytnuta dodatečně kdykoliv vprůběhu používání APV HELIOS ve smyslu

odst. 4.1. této smlouvy; a současně

b) Odběratel deklaroval svůj zájem o tuto službu doručením dokumentu „Žádost o aktivaci

Aplikace RCZ", jehož znění je součástí této smlouvy jako příloha č. G této smlouvy.

2. Licenční ujednání

APV HELIOS, individuálně ldentifikovatelné licenčním číslem a dodávané na CD ROM nebo jiných

nosičích či sítích, včetně doprovodné Programové dokumentace, požívá ochrany ve smyslu

jednotlivých ustanovení Autorského zákona a Dodavatel ktomuto dilu vykonává majetková práva.

Odběratel je oprávněn používat APV HELIOS pro vlastní potřebu po celou dobu, po kterou jim

budou respektovány podmínky licenční smlouvy.

odběratel je oprávněn Aplikaci RCZ používat pro vlastní potřebu, a to po celou dobu, kdy bude

řádně hradit poplatek za Maintenance.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Smluvní strany sjednávají, že cena za oprávnění k výkonu práv ve smyslu odst. 1.2. této smlouvy, tj.

licence APV HELIOS, je tvořena licenčním poplatkem ve výši 287 310,- Kč bez DPH, navýšeným o

zákonnou sazbu DPH.

3.2. Cena za implementační služby ve smyslu odst. 1.3. této smlouvy byla Dodavatelem kvalifikovaně

odhadnuta na částku 447 4S0,- Kč bez DPH viz specifikace v příloze č. 4 této smlouvy. Tyto

implementační služby budou odběrateli fakturovány v průběhu jejich čerpání na zaklade

odběratelem potvrzených protokolů o provedené prácí.

Název: Licenční smlouva a smlouva o Maintenance doc Garant“ krejčlříkjakub

Reíerence: 5169/01
Posledni aktualizace: KREICIŘÍK JAKUB 14.1.2010 14:24

Tisk: Krejčlřlklakub 14.1.2015 14:24
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

$ ANO (smluvnístrany toto ustanovení akceptují)

:| NE (smluvní strany toto ustanovení neakceptují)

Cena za oprávnění k výkonu práv ve smyslu odst. 1.4. této smlouvy, tj podlicence MS SQ

je tvořena licenčním poplatkem ve výši --,- Kč bez DPH, navýšenym o zákonnou sazbu DPH.

|:) ANO (smluvní strany toto ustanovení akceptují)

|X| NE (smluvní strany toto ustanovení neakceptují)

Odběratel se zavazuje finanční plnění specifikované vodstavcích 3.1., 3.2. a 3.3.

bezhotovostním převodem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Dodavat

splatnosti, která bude stanovena na příslušné faktuře.

Vrámci smlouvy o Maintenance ve smyslu odstavce 1.5. se Odběratel zavazuje z

poskytované služby hradit Dodavateli roční paušální poplatek ve výšl 54 819,- Kč b

navýšený o zákonnou sazbu DPH V předchozí větě citovaný roční paušální poplatek se O

zavazuje hradit po celou dobu používání APV HELIOS, bezhotovostním převodem na

faktury vystavené Dodavatelem, a to vždy dopředu na období dvanácti (12) měsíců, kter

dnem podpisu této smlouvy

Smluvní strany konstatuji, že Dodavatel poskytuje k APV HELIOS další služby specifikované

služeb, jenž tvoří přílohu č. 2 a který stanoví ceny za jednotlivé služby. Dodavatel tyt

realizuje pouze na základě samostatných objednávek odběratele kdykoli v průběhu zavádění a

používání APV HELIOS. Dodavatel si vyhrazuje právo tento ceník služeb měnit vzávislosti na

ekonomické situaci na trhu s tím, že v případě změn je povinen o těchto odběratele vyrozumět

4. Ostatní ujednání

Pro případ dalšího rozšiřování APV HELIOS, specifikovaného touto smlouvou, novými softwarovými

produkty, které Dodavatel poskytne odběrateli na základě jeho objednávky, smluvní strany

sjednávají, že se na nově poskytnuté softwarové produkty analogicky vztahují ustanovení této

smlouvy, zejména ustanovení o licenčních podmínkách a podmínkách Maintenance. Stejně tak

smluvní strany činí nesporným, že navýšením hodnoty používaných licencí poskytnutím nových

licencí, se adekvátně navýší i hodnota Maintenance stím, že výši této hodnoty Dodavatel sdělí

odběrateli prostřednictvím daňového dokladu vystaveného pro úhradu licenčního poplatku

vztahujícího se k nově poskytnutým softwarovým produktům.

odběratel souhlasí/nesouhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronickou formou na email.

Nejsou-li písemně sjednány dodatečné programové úpravy, je rozsah funkcionality jednotlivých

částí APV HELIOS specifikován standardní dokumentací, která je veřejně přístupná na webových

stránkách dodavatele ( )

Garant: krejčlřlkjakub

Poslední aktualizace: KREJČIŘÍK JAKUB 24.1.2013 14 24

Tlsk: Krejčiřík Jakub 24.1.2018 14:24

a takto

ez DPH,

dběratel

základě

é začíná

v ceníku

o služby

Asseco Solutions, a.s.

Licenčnlsmlauva a smlouva a Maintenance
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5.1.

5.2.

5.3.

5. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany činí nesporným, že jakékoli změny či doplnění této smlouvy mohou být proved

pouze po vzájemném projednání formou písemných číslovaných dodatků signovaných smluvní

stranami.

Vše, co není upraveno vtéto smlouvě, se řídí nejaktuálnějším zněním Všeobecných obchodních

podmínek Dodavatele (dále jen „VOP") platným v době uzavření této smlouvy, jež je dostupné ve

veřejně přístupné části webových stránek Dodavatele (na ).

Vpřípadě rozporu mezi zněním této smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek platí

ustanovení této smlouvy.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá své platnosti a účinnosti dnem podpisu

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom

vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují a svým vlastnoručním podpisem stvrzují, že si celou tuto smlouvu před

jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz správnosti shora uvedeného a své

pravé, svobodné a vážné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

Garant: krejčlřlk jakub

Poslední aktualizace KREJČIŘÍK JAKUB 24 1 2015 14-24

Tisk Krejčlflklakub 24 1 1013 14:24

Asseco Solutions, a.s.

Licenční smlouva a smlouva o Maintenance

CIIIECID

Název“ ucenčni smlouva a smlouva o Maintenance da:

Reference 5169/01

www.helios.eu

SOLUTIONS
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Seznam příloh jež tvoří nedílnou součást smloug:
Příloha č 1: Rozsah licence APV HELIOS

Příloha č. 2: Ceník poskytovaných služeb

Příloha č. 3: Technologické nároky APV HELIOS pro minimální konfiguraci
Příloha č. 4: lmplementačníslužby

Příloha č. 5: Rozsah podlicence MS SQL server

Příloha č. 6: Žádost o aktivaci Aplikace RCZ

Příloha č. 7: Externí akce

Garant: krejčlřík jakub
Poslední aktualizace: KREJCIRÍK JAKUB 24.1.2018 14:24

11sk: Krejčlfnt Jakub 24.1.2018 14:24

Asseco Solutions, o.s.

Licenční smlouva a smlouva o Maintenance

Název: Licenční smlouva a smlouva o Malntenanceooc

Reference: 5169/01

V Praze dne 25. ledna 2018

SOLUTIONS

ŠÍGHBZ 5 Z 14
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Moduly

Celkový počet uživatelů

Počet zpracovávaných společností (+ 1 testovací)

Systém

Nástroje pro řízení procesů

Komunikační rozhraní

Nástroje vizualizace

Uživatelské editory

Komunikace s bankami

Banka (KB, 0100)

Ekonomika a finanční řízení

Účetnictví

Pokladna

Majetek

Rozpouštění a přeúčtování režií

Helios Controlling

Výkazy a reporty

Finanční analýza a plánování

Řízení peněžních toků

Manažerské rozhraní MS Excel

Skladové hospodářství a obchod

Nabídky, objednávky a rezervace

Fakturace

CRM a služby

Zakázky

Mzdy a lidské zdroje

Mzdy do 250 výplat

Rozšiřující funkcionality

Logování změn

Garant: krejčiřlk jakub
Poslední aktualizace KREJČIŘÍK JAKUB z4 1 2015 14 24

Tisk Krejčiřík Jakub 24 1 2018 14:24

Asseco Solutions, a.s.

Licenční smlouva a smlouva o Maintenance

Příloha č. 1: Rozsah licence APV HELIOS

GIIECD

Název: Licenční smlouva a smlouva o Malntenancedoc

Reference 5169/01

Cena bez DPH DPH

287 310 Kč 60 335 Kč

Počet uživatelů

Licence HELIOS Orange

Cena s DPH

347 645 Kč

3222

221/
2

SOLUTIONS
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Konzultace přes vzdálené připojení 1 650,- Kč / hod.

Minimálně účtována půlhodina, poté každá další započatá půlhodina.

o Využití vzdáleného přístupu + telefon

Expertní a autorská konzultace 1 650,- Kč / hod.

V případě práce v místě odběratele budou účtovány minimálně tři (3) hodiny, poté
každá další započatá půlhodina.

práce potřebné k přizpůsobení a parametrizaci systému

metodická a legislativní konzultace

analýza a studie proveditelnosti
konzultace specialisty (senior konzultanta, analytika, programátora,
konzultanta dle požadavku odběratele)

konzultace v cizím jazyce

tvorba tiskových formulářů, přehledů a sestav

tvorba výstupů mimo APV Helios Orange (např. MS office)
manažerské rozhraní

programátorské práce

konzultace k zakázkovým úpravám

práce s daty (převody a oprava dat)
o reinstalace APV Helios Orange

Odborná konzultace 1 250,- Kč/ hod.

V případě práce v místě odběratele budou účtovány minimálně tři (3) hodiny, poté
každá další započatá půlhodina.

o školení ovládání systému HELIOS Orange (bez zakázkových úprav)

Hromadná školení

o zákaznická školení—- rozsah, osnova a cena dle požadavku odběratele

o standardní školení— rozsah, osnova a ceny viz

instalace APV HELIOS Orange (LAN) 2 000,- Kč *

" k ceně je třeba přičíst příplatek za další uživatele

Instalace MS SQL Express (na 1 PC) 1 000; Kč

Instalace MS SQL 7 000; Kč

Název: ucenční smlouva a smlouva o Maintenance doc Garant krejčlřlk jakub
Reíerence 5169/01 Poslednlaktual zace KREJČIŘÍK JAKUB 24 1 2013 14 24

Tisk: Krejčiřík Jakub 24.1.2018 14:24

Strana: 7 z 14

Konzultační služby Cena bez DPH

Příloha č. 2: Ceník poskytovaných služeb

Služby jsou poskytovány vprostorách odběratele, vprostorách Dodavatele, telefonicky nebo přes

vzdálené připojení.

Asseco Solutions, o.s.

Licenční smlouva a smlouva o Maintenance

CIJZFECCI

httpzl/www.helios.eu/cz/sluzby/skoIeni.html
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SOLUTIONS

Paušály a cestovné Cena bez DPH

Příplatky a poplatky * Cena bez DPH |
" Žádný příplatek nez

dalšího příplatku.

Příplatek za práci mimo pracov

o od 18:00 do 8:00

o uplatňuje se ve vše n ny

Příplatek za práci v sobotu a neděli

Příplatek za práci ve státem uznaný svátek

Příplatek pro zákazníky se starší verzí SW

o příplatek se vztahuje na starší než aktuální verze systému

Storno poplatek

Při odřeknutí objednané konzultace či jiné práce méně než 24 hodin před jejím

započetím je odběrateli účtován stornovací poplatek ve výši 50% z ceny objednávky

- minimálně tři (3) hodiny práce.

Příprava na konzultaci

o zahrnuje i čas strávený na cestě tam a zpět, který nepřesáhne 1 hodinu

Cestovné

Čas strávený na cestě

o čas strávený na cest

Garant: krejčilntjakub

Poslední aktualizace: KREJČIŘÍK JAKUB 24.1.2010 14:24

Tisk" Krejčiřík iakub 24 1 2015 14 24

vyšuje základ ceny pro stanovenikteréhokoliv

ní dobu

did

Asseco Solutions, a.s.

Licenční smlouva a smlouva o Maintenance

GIIECCJ

Název: ucenčni smlouva a smlouva o Maintenancedoc

Reference: 5169/01

ě tam a zpět, který přesáhne 1 hodinu

9,- Kč / km

400; Kč / hod.

+50%

+ 100%

+2556

50 %

(min. 3 hod.)

800; Kč

Strana. 8 1 14
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Příloha č. 3: Technologické nároky systému APV HELIOS pro minimální konfiguraci

VOP vodstavci 4.2. stanovují odběrateli povinnost v důsledku vývoje programových prostředků
aktualizovat parametry svého technického vybavení a používaných softwarových prostředí tak, aby
vyhovovaly Technologickým nárokům APV a Podporovaným prostředím dle VOP.

Aktuální Technologické nároky systému APV HELIOS pro minimální konfiguraci včetně informací o

Podporovaných prostředích naleznete na našich webových stránkách:

Garant: krejčiřlkjakub

Poslední aktualizace: KREJČIŘÍK JAKUB 24.1.2003 14:24

Tisk: Krejčiřík Jakub 24.1.2013 14:24

http://www helios.eu/helios orange cs/technicke-informace.htmI

Asseco Solutions, a.s.

Licenčnl smlouva a smlouva o Maintenance

CIIIIECID

Název: Licenční smlouva a smlouva o Maintenance doc

Reference: 5169/01
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HELIOS Orange

MS SQL Standard Edition

Školení správce systému

(zálohování, práva, vytváření uživatelů)

Workflow

Schvalování dokladů

Definice tiskových formulářů

Uživatelské editory

Obecné importy

eServer PREMIUM

Účetnictví

Pokladna

Banka

Majetek

Rozpouštění a přeúčtování režií

Výkazy a reporty

Finanční analýza a plánování

Řízení peněžních toků

Manažerské rozhraní

Nabídky, objednávky a rezervace

Fakturace

NHV-INUJWHUJI-il-lčl-ll-IPIHNI-i 15

5

15

15

10

5

5

10

2 000 Kč

7 000 Kč

3 400 Kč

7 750 Kč

15 500 Kč

7 750 Kč

7 750 Kč

7 750 Kč

7 750 Kč

31 000 Kč

7 750 Kč

7 750 Kč

23 250 Kč

7 750 Kč

23 250 Kč

23 250 Kč

15 S00 Kč

7 750 Kč

7 750 Kč

15 500 Kč

420 Kč

1 470 Kč

714 Kč

1 628 Kč

3 255 Kč

1 628 Kč

1 628 Kč

1 628 Kč

1 628 Kč

6 510 Kč

1 628 Kč

1 628 Kč

4 883 Kč

1 628 Kč

4 883 Kč

4 883 Kč

3 255 Kč

1 628 Kč

1 628 Kč

3 255 Kč

2 420 Kč

8 470 Kč

4 114 Kč

9 378 Kč

18 755 Kč

9 378 Kč

9 378 Kč

9 378 Kč

9 378 Kč

37 510 Kč

9 378 Kč

9 378 Kč

28 133 Kč

9 378 Kč

28 133 Kč

28 133 Kč

18 755 Kč

9 378 Kč

9 378 Kč

18 755 Kč

Název: Licenční smlouva a smlouva o Maintenancedoc

Reference: 5169/01
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Garant. krejčlřlkjakub

Posledni aktualizace: KREJČIŘIK JAKUB 24.1.2018 14:24

Tisk: Krejčiřík Jakub 24 1 2018 1414

Asseco Solutions, a.s.

Licenční smlouva a smlouva o Maintenance

GIIECCI

Příloha č. 4: Implementační služby

Konzultační služby a Individuální školení
Počet Počet

konzultací hodin

Instalace systému celkem

Instalace systému

Vedení projektu celkem

Vedení projektu

Cena bez

DPH

Cena bez DPH

Cena bez DPH

Vedení projektu

SOLUTIONS

Cena s DPH

Cena s DPH

Cena s DPH

46 500 Kč

4G 500 Kč 56 265 Kč

15 004 Kč2 604 Kč

9 765 Kč

DPH

DPH

DPH



Zakázky 15 500 Kč 3 255 Kč 18 75s Kč

Mzdy do 250 výplat 23 250 Kč 4 883 Kč 28 133 Kč

Logování změn 7 750 Kč 1 628 Kč 9 378 Kč

271 250 Kč 56 963 Kč 328 213 Kč

Doplňující informace:

Po dobu implementace systému bude uplatněna snížená expertní sazba —tj. 1 550 Kč/hod.

Místem plněníje sídlo zadavatele (Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Praha 7)

Název: Licenční smlouva a smlouva o Maintenance doc Garant: krejčiřlkjakub

Reference: 5169/01 Poslední aktualizace: KREJČIŘÍKJAKUB 24 1 2018 14 24

Tisk: Krejčiřík Jakub 24.1.2018 14:24
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Převody dat

Číselník organizací

Číselník zakázek

Účetní osnova

Předvaha

Číselník zaměstnanců

Mzdové údaje

Majetek (protokoly majetku)

Saldo faktur přijatých a vydaných

DPH

1 628 Kč

977 Kč

651 Kč

1 302 Kč

1 628 Kč

3 255 Kč

1 953 Kč

1 628 Kč

Cena s DPH

9 37

5 62

3 751

7 502

9 378

18 755

11 253

9 37

Cena bez DPI-i

7 750 Kč

4 650 Kč

3 100 Kč

6 200 Kč

7 750 Kč

15 500 Kč

9 300 Kč

7 750 Kč

Asseco Solutions, a.s.

Licenčnl smlouva a smlouva o Maintenance

GIJZFECD

Účetnictví

Majetek

Školení základní ovládání

12 600 Kč

4 200 Kč

10 500 Kč

15 246 Kč

5 082 Kč

12 705 Kč

implementační služby celkem

8 Kč

7 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

8 Kč

2 646 Kč

882 Kč

2 205 Kč

Hromadná školení celkem

Cena bez DPH

447 450 Kč

Hr madná školení

Počet

konzultaci

Příprava na konzultací

Cena s DPH

541 415 Kč

5 880 Kč 33 880 Kč

Převody dat celkem

Cena bez

DPH

Cena bez

DPH

800 Kč/výjezd

Paušály celkem

DPH

93 965 Kč

SOLUTIONS

Cena s

DPH

Cena s DPH

Paušály

62 000 Kč

28 000 Kč

33 033 Kč27 300 Kč

13 020 Kč 75 020 Kč

5 733 Kč

Osob

DPH

DPH



Příloha č. 5: Rozsah podlicence MS SQL server

Není předmětem smlouvy.

Garant: krejčiřlkjakub

Poslední aktualizace: KREJČIŘÍK JAKUB 24.1.2013 14:24

11sk: Krejčiřík Jakub 24 1 2018 14-24
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Asseco Solutions, a.s.

Licenční smlouva a smlouva o Maintenance

Název: Licenční smlouva a smlouva o Malntenancedoc

Reference: 5169/01



2.1

2.2

2. Prohlášení odběratele

Odběratel podpisem a doručením této žádosti Dodavatele žádá o aktivaci Aplikace Ra vrámci

oprávněně nabytého APV HELIOS.

Odběratel bere na vědomí, že práva a povinnosti odběratele a Dodavatele související sAp|ikací Ra

jsou uvedeny a řídí se nejaktuálnějším zněním Všeobecných obchodních podmínek Dodavatele (dále

jen „VOP") platným vdobě doručení této žádosti, jež je dostupné ve veřejně přístupné části

webových stránek Dodavatele (na ).

odběratel doručením této žádosti stvrzuje, že jsou mu známy podmínky, za kterých je Aplikace RCZ

poskytována, tedy že se s VOP (vč. jejich přílohy č. 1) seznámil a souhlasí s jejich zněním.

Žádost o aktivaci Aplikace RCZ

1. identifikace odběratele

Fyzická osoba

Jméno a příjmení:

IČO:

Datum narození:

Sídlo:

Oprávněná osoba odběratele

Jméno a příjmení:

Funkce:

Datum podpisu:

Podpis:

Asseco Solutions, a.s.

Zelený pruh 1560/99

140 02 Praha 4

CJIIECCI

Právnická osoba

Název společnosti:

IČO:

Sídl

Příloha č. 6:

Zastoupena:

www.helios.eu

SOLUTIONS



Garant: krejčiřlkjakub

Poslední aktualizace: KREJČIŘÍK JAKUB 24.1.2013 14:24

Tisk: Krejčiřík Jakub 24 1 zois 14-24

Strana 14 1 14

Příloha č. 7: Externí akce

Není předmětem smlouvy.

Asseco Solutions, o.s.

Licenční smlouva a smlouva o Maintenance

Název: ucenčni smlouva a smlouva o Malntenancedoc

Reference: 5169/01



Asseco Solutions, a.s.

se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1

IČ: 64949541

Zapsaná v obchodním rejstříku v

Zastoupena místopředsedou pře

dále jen „Dodavatel"

Operátor ICI“, a.s.

se sídlem Praha 7, Dělnická 213/
IČ: 02795281

Zapsaná v obchodním rejstříku v

Zastoupena předsedou představ

Burdovou

dále jen „OdběrateI"

uzavírají tento

Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě a smlouvě o Main

č. O-18-00009 ze dne 25. ledna 2018

1. Předmět dodatku

1.1 Dodavatel deklaruje, že předmět plnění Licenční smlouvy a smlouvy o Maintenance

č. O-18-00009 (dále jen jako „Smlouva") ze dne 25. ledna 2018 je shodný s předmětem zakázky dle

bodu 6 Výzvy, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Aktuální popis technického řešení systému HELIOS Orange (tj rozsah funkcionalityjednotlivých částí

systému) je specifikován standardní dokumentací systému, která je veřejně přístupná na webových

stránkách dodavatele https://forum helios eu/orange/doc/cs (dále jen jako „SDS").

1.2 Dodavatel deklaruje, že při zachování rozsahu funkcionality jednotlivých částísystému, viz SDS, dále

pak při zachování počtu konkurenčních uživatelů, databází a modulů systému je cena za plnění

zakázky konečná.

1.3 Dodavatel akceptuje termín plnění zahájení neprodleně po uzavření Licenční smlouvy a smlouvy o

Maintenance č. o-1a-0o009.

1.4 Dodavatel akceptuje, že platby za plnění probíhají vždy až na základě daňových dokladů a že

odběratel neposkytuje zálohy.

1.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě výjezdu Dodavatele kOdběrateli do sídla společnosti na

adresu Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, nebude účtováno Cestovné a Čas strávený na cestě

dle přílohy č. 2 Smlouvy.

12, PSČ 170 00

edeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

enstva Michalem Fišerem a místopředsedou představenstva Bc. Petrou

560/99, PSČ 140 OZ

edeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3771

dstavenstva Ing. Jiřím Hubem

Garant: krejčiilkjakub

Poslední aktualizace KREJČIŘÍK JAKUB 24 1 2013 14 25

Tlslr Krejčiřík Jakub 24 1 2013 14 zs

Asseco Solutions, a.s.

Dodatek k licenční smlouvě a smlouvě o maintenance

Název: Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě a smlouvě o Maintenance door

Reference: 5140/01

CIIIEBCID

tenance

SOLUTIONS

Strana: 123



2. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek nabývá své platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.2. Tento dodatekje vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží pojednom
vyhotovení.

2.3. Smluvnlstrany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí,
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich'pravé a svobodné vůle, přičemž jeho
autentičnost stvrzují svými níže uvedenými podpisy.

Seznam příloh, jež tvoří nedílnou tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Výzva

Garant krejčlřik jakub
Posledni aktualizace KREJCIŘÍK JAKUB 24 1 2018 1425

Tisk Krejčiřík Jakub 24 1 2018 14 25

Asseco Solutions, a.s.

Dodatek k licenčnl smlouvě a smlouvě a maintenance

Název Dodatek č 1 k ucenčni smlouvě a smlouvě o Maintenance docx
Reference: 5140/01

GIIECID

V Praze dne 25. ledna 2018 V Praze dne 25. ledna 2018

SOLUTIONS

Strana 2 23



Garant: krejčlřlkjakub

Poslední aktualizace: KREJČIŘÍK JAKUB 24.1.2013 14:25

Tisk: Krejčlřlkiakub 24.1.2013 14:25

Asseco Solutions, a.s.

Dodatek k licenční smlouvě a smlouvě o maintenance

Název: Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě a smlouvě o Malntenancenocx

Reíerence: 5140/01

Strana: 3 z 3

Příloha č. 1: Výzva
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1. Zadavatel:

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7

02795231

CZ02795281

Administrátor VZ:

Z. Název zgkázg:

Dodávka ekonomického informačního systému HELIOS

3. Druh zakázky, předpokládaná hodnota:dodávka

Do 2 mil. Kč bez DPH (rámec veřejné zakázky malého rozsahu)

4. Lhůta pro ppgání nabídly:

08.01.2018 v 9 hod.

5. Způsob a místo pro podání nabídg:

Elektronicky na e-mail odesílatele:

6. Předmět plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázkyje dodávka ekonomického informačního systému HELIOS -

licencí k tomuto softwaru, jeho Implementace a podpora. Nabízené řešení musí splňovat technické

parametry stanovené přílohou k této výzvě.

7. Hodnotící kritérium:

Ekonomická výhodnost nabídky.

7.1 Způggla hggngení hggnotících kritérií:

S ohledem na režim zakázky malého rozsahu:

A) Váha 50 %: nabídková cena v Kč bez DPH za licence a implementaci

B) Váha 50 %: nabídková cena v Kč bez DPH za 4 roky podpory
obě kritéria jsou stanovena jako kvantitativní kritéria, u nichž jsou výhodnější nižší hodnoty před

vyššími, pro které platí shodný vzorec:

Nejvýhodnější hodnota

Počet bodů za dílčí

kritérium

Nabízená hodnota

Celkové hodnocení nabídek provede zadavatel tak, že číselné hodnocení nabídek die dílčích kritérií

zadavatel sečte pro každou nabídku (tj. sečte položky „Počet bodů za kritérium A." a „Počet bodů za

kritérium B.") a stanoví pořadí úspěšnosti dodavatelů, přičemžjako ekonomicky nejvýhodnější bude

vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

B. Podmínjg a gžadgvg na zpracogní nabídg: Vnabídce účastník předloží akceptaci

následujících obchodních podmínek (následně budou zahrnuty do smlouvy zadavatele):

Il
OPERÁTOR

ICT



u Předmět plnění musí být shodný s předmětem zakázky dle bodu 6 této Výzvy, součástí

smlouvy musí být popis technického řešení softwaru HELIOS.

o Cena za plnění musí být konečná, účastník si nad stanovenou cenu neúčtuje žádné další

náklady dle bodu 6 této Výzvy. Dodavatel je oprávněn nabídnout další ceníkově služby, avšak

na jejich plnění nemá právní nárok.

o Termín plnění: zahájení neprodleně po uzavření smlouvy.

o Platby probíhají vždy na základě daňových dokladů, zadavatel neposkytuje zálohy.

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v Kč bez DPH, DPH, vč. DPH, a to jak pro celou poptávku v členění

na:

u Cena za implementaci v Kč bez DPH, DPH, vč. DPH.

o Cena za licence v Kč bez DPH, DPH, vč. DPH.

u Cena za 1 rok podpory v Kč bez DPH, DPH, vč. DPH/cena za 4 roky podpory v Kč bez DPH,

DPH, vč. DPH

10. Doba a místo plnění zakázg:

Sídlo zadavatele.

11. Pos ování ětlení:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně informace k zadávacím podmínkám.

12. Způsob oznámení rozhodnutí

Zadavatel si vyhrazuje právo odesílat veškeré dokumenty související s výběrovým řízení

prostřednictvím e-mailu, ze kterého byla tato Výzva učiněna

13. Disclaimer

„Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Operátor ICT, a.s. vylučuje možnost přijetí

návrhu smlouvy s jakýmikoliv změnami, dodatky či odchylkami. Návrh změn, dodatků či odchylek z

Vaší strany bude považován za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Operátor ICT, a.s. není

vázán žádnou svou nabídkou. Výsledky jednáni předcházející uzavření smlouvy se považuje za

nezávazné a Operátor ICI“
,

a.s. nenese žádnou odpovědnost za ukončení nebo přerušení jednání o

smlouvě, bez ohledu na důvod, který k tomuto vedl. Na uzavření smlouvy není právní nárok."

„ln case that this e-mail contains any draft contract, Operator ICI“
,

a.s. hereby excludes acceptance

of the draft contract with alterations, amendments and adjustmensts of any nature. Such a

modification shall be considered as a subject of further contract negotiatlon. Operátor ICí, a.s. ls

not bound by any of its offer until the contract is made. Any results of the previous contract

negotíatlons are considered non-bidlng. Operátor ICT, a.s. does not bear responsibility forany failed

or lnterrupted negotíatlons regardless the cause. There is no legal claim for the making of the

contract."

Přílohou této Výzvyje technická a funkční speclfilace předmětu plnění.

OPERÁTOR

lCT
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Technické a funkční požadavky systému

1. Obecně požadavky

Systém musí poskytovat dokonaly a aktuálni přehled o situací společností, automatizovat rutinní

operace, zefektivňovat provoz a snižovat náklady. Musí mltjednoduché a komfortní ovládání směrem

k uživateli. Minimální množství ovládacích prvků používané konzistentně v celém systému zajišťující

přesnou orientaci a jistotu práce se systémem pro všechny jeho uživatele.

V oblasti uživatelského rozhraní musí mít editory, které u vybraných oblastí umožňují uživatelsky

přizpůsobit vzhled zadávacího formuláře, stanovit mandatorní pole a hlldatjejich vyplnění.

Systém musí umožňovat ochranu a bezpečnost dat, rychlost zpracování odpovídajícího množství

transakcí, funkční vnitřní kontrolni systém (zabezpečuje vnitřní integritu mezi jednotlivými datovými

soubory/moduly) a dodržení vazeb mezi prvotními doklady/účetními zápisy a hlavní knihou.

Uživatelské rozhraní musí být jednoduché, intuitivní a konfigurovatelné a musí být možné jej

provozovat jak na stolních počítačích s monitorem 15" a větším, přenosných zařízeních s displejem
11" - 18" (notebook). Prostřednictvím mobilni aplikace i na mobilních zařízeních s displejem 5-11"

(tablet, smartphone).
Systém umožnuje výběr dat a jejich jednoduché a uživatelsky příjemné exportování dat do souborů s

formátem CSV a XML. Systém umožňuje rovněž snadný import dat uložených v předepsané struktuře

ze souborů ve formátu CSV, textových souborů se záznamy o pevně šířce, nebo oddělené

definovaným oddělovačem (CSV) a souborů XML

Systém obsahuje importni nástroj (funkcionalitu) umožňující import dat z libovolného textového

souboru s popsaným formátem (XML, CSV apod.).

Systém umožňuje nastavit a následně provádět logování změn hodnot definovaných atributů,

přičemž záznam logu obsahuje minimálně: datum a čas změny, uživatelské jméno autom změny,

název či identifikátorsystémové úlohy, která změnu provedla, původni a novou hodnotu atributu.

Log nelze uživatelsky mazat.

Oprávnění lze v Systému nastavovat s rozlišením až na jednotlivé položky fon-nulářů a to v rozsahu od

„neviditelného“ až po možnost vidět, číst, zapisovat, mazat. Práva je možné specifikovat jak na

konkrétní uživatele, tak I na jejich skupiny. E-mailem lze odesílat libovolná data či odkazy
prostřednictvím modulu workflow. Do odesílaných e-mailů lze vkládat odkazy na záznamy. Ve

workflow lze definovat obsah a formu e-maiiu včetně možností jejich automatického rozesílání na

základě podmínek dle definice konkrétního workflow procesu —-vlz též popis požadavků na modul

Workflow.

Systém bude podporovat obecné nařízení na ochranu osobnich údajů neboli GDPR (General Data

Protection Regulation), které začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí

současnou právní úpravu ochrany osobnich údajů v podobě směrnice 95/46/55 a související zákon č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Funkčnost

ádro systému

Základ systému musí mit možnost využívat všichni současně pracující uživatelé Musí obsahovat

minimálně agendy: Správa systému - Uživatelé a přístupová práva — Organizační struktura -

Organizace — Bankovní doklady - Cizí měny-Základní číselník zakázek -Nákladové okruhy -Základní

číselník zaměstnanců - Základní číselník vozidel-Období - Účetní kontace - Elektronické

OPERATOR

lCT



podepisování a šifrování PDF - Nativní podpora exportu do MS Excel, MS Word, Open Office —

komfortní uživatelská definice sestav a filtrů s možností nastavení práv a výchozích údajů -— Rychlý

řádkový filtr -Český jazyk - Česká legislativa- HELlOS Intelligence — Hromadné ověření organizací v

ARES — Hromadné stahování kurzovního lístku — Kopie, přenos a nastavení práv - Komunikátor EET—

Administrační konzole.

Nástroje pro řízení procesů

Systém musí umožňovat řídit a automatizovat procesy ve společnosti a tím zrychlit a zjednodušit

práci všem uživatelům systému. Součástí systému řízení procesů musí být: Workflow — Schvalování

dokladů (např. faktury přijaté, objednávky) - Schvalování docházky -Automat- Evidence pošty a

datové schránky-Generování faktur přijatých z došlé pošty- Skenování dokumentů.

Nástroje vizualizace

Přinášejí možnosti úprav a přizpůsobení vzhledu systému dle vlastních preferencí uživatelů systému.

Obsahují tyto nástroje: Definice tiskových formulářů - Uživatelské sloupce —VIastnl ikony -

Přejmenování atributů - Uživatelské soudečky.

Účetnictví

Funkcionalíta umožňuje automatizované vedeni účetnictví nebo možnost ručního zadávání dokladů s

volbou dalšího členění na střediska, zakázky, zaměstnance, vozidla, nákladové okruhy a podobně.

Umožňuje funkcionalitu a kontrol jak pro účetní firmy, tak pro standardnívedení účetní agendy.

Obsahuje agendy: Účetní deník - legislativní výkazy- DPH - saldokontní skupiny — DPH při skupinové

registraci —Vrácení DPI-i, kontrolní hlášeni, souhrnné hlášení.

Systém splňuje veškeré legislativní požadavky na vedeni účetnictví podle zákonů České republiky.
Jedná se především o Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, České účetní standardy, daňové zákony

(zejména zákon o daní z příjmu a zákon o DPl-l v platném znění) a pod.

Systém plně podporuje účetnictví hlavní knihy, včetně podrozvahové evidence. Výstupy hlavní knihy

jsou k dispozici ve formě tiskových/exportních šablon v různých podobách s možností zadání

počátečních podmínek a iiltrů. Šablony hlavní knihy podporují přechod na detail (proklik) prvotních
dokladů bez nutnosti opouštět šablonu ve které se pracuje.
zaúčtováním pořízených faktur vznikají zápisy do deníku, hlavní knihy a saldokonta. Nad všemi

účetními evldenceml lze využít přednastavené šablony s různými pohledy či filtry nebo lze uživatelsky

vytvářet nové.

Možnost účtování na stranu MD/D kladné i záporně musí být plně podporována.

Všechny účetní doklady (zápis do účetního deníku) si nesou náležitosti z prvotního dokladu.

Systém podporuje možnost vedení více číselných řad pro jakýkoli typ dokladů (faktury došlé, faktury

vydané, smlouvy, objednávky, pokladní doklady atd.). Číselné řady mohou mít vlastni název, vlastní

masku pro generování číselné řady a další parametry specifické pro danou číselnou řadu (různá

předvyplňování, kontroly dat, platnost na období, přístupová oprávnění atd.).

Přijaté faktury

Systém podporuje účtování přijatých faktur na výše zmíněné účetní dimenze. Systém podporuje
účtování v účetní méně í v cizí měně. Systém přenáší všechny již dříve zadané údaje ze schvalovacího

workflow až do účetního dokladů. Přijaté fakturyjsou provázány s naskenovanýml originály a lze

přímo přejít (proklik) do smlouvy, objednávky, na kartu dodavatele a zároveň na jednotlivé dimenze,

na které byla faktura účtována. U jednotlivých fakturje evidence údajů o platbě. Účetní zápis, který

se váže kjednotllvým přijatým fakturám lze jednoduše vyexportovat (XML, xls a PDF) resp

vytisknout. Učtovat faktury lze přes přednastavené kontace či přímo.
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zálohové faktury lze s ohledem na požadavky kontrolního hlášení DPH zúčtovávat s fakturou
vyúčtovací. Systém podporuje účtování záloh ifaktur v cizích měnách od českých i zahraničních
dodavatelů.

Systém obsahuje funkcionalitu, která automaticky sleduje a vypočítává stav saidokonta jednotlivých
organizací a dle výše závazků či doby prodlení závazků. Systém poskytuje pohled pro komplexní
sledování stavu pohledávek a závazků s návazným monitorovacím workflow pro automatické

upozorňování na definované stavy. V rejstříku obchodních partnerů existuje ke každé organizaci
vztah do saldokonta. fakturace vydané/došlé nebo kreditního systému, který zobrazuje aktuální stav
salda, nebo fakturace dané organizace
Systém poskytuje evidenci zápočtů iv jiných měnách, provádění vzájemných zápočtů mezi fakturami,
dobropisy, zálohami nebo penalizačníml fakturaml.

,

Vydané faktury

Systém umožňuje ruční tvorbu faktur nebo s využitím automatických funkcí z jiných časti systému.
Systém umožňuje párování faktury na zálohovou fakturu (s tvorbou částečné nebo ůpiné úhrady).
Dobropisy je možné generovat ručně nebo z existující faktury. Funkcionalíta vzájemných zápočtů
umožňuje spárovat otevřené položky salda na úrovni pohledávek a závazků a odeslat obchodnímu
partnerovi.

Systém umožňuje hromadné zaúčtování a tisk (PDF) vydaných faktur.

Systém obsahuje funkcionalitu hromadného rozesílání FV emailem na adresáty die definovaných
pravidel.

Systém umožňuje tvorbu upomínek dle předem definovaných parametrů. upomínání lze spouštět z

jednotlivých faktur nebo hromadně pro skupinu vybraných pohledávek. Je uchována historie
upomínek.

Systém musí obsahovat také funkcionalitu „Vymáhání", která umožňuje využívat přednastavené
postupy/scénáře vymáhání pro jednotlivé pohledávky nebo soubor pohledávek jedné organizace.
Součástí scénáře vymáhání musí být také tvorba a evidence upomínek. Přehled vymáhání umožňuje
uceleně sledovat nejen upomínky organizace, ale případně i další kroky v procesu vymáhání
pohledávek (sankční faktury, upomínky, informace o neplatičích)

Pokladna

Funkcionalíta umožňuje vést hotovostní pokladny v hlavních nebo cizich měnách. Je umožněné:

Vytvářeníjednotlivých příjmových a výdajových dokladů, jejich oprav v závislostí na stavu dokladu -

Zaúčtování pořízených dokladů do modulu Účetníctví—1"isk pokladních dokladů a pokladní knihy —

Vytvoření vlastních typů pokladen (číselník pokladen) - Účtování na útvary, zakázky, nákladové
okruhy, vozidla a zaměstnance - Účtování v cizí měně (včetně pořizování prostřednictvím měny
EURO) - Vlastní nastavení přehledů (zobrazení a tisk sloupců pomocí filtru).

Majetek

Funkcionalíta umožňuje evidenci investičního i drobného majetku, daňové i účetní odpisy dle

legislativy. Obsahuje rovněž tzv. 3. odpisy - definovatelné individuálně. Je možné dále evidovat
zvýšení ceny, vyřazení majetku, změna sazby nebo odpisové skupiny, změna umístění, změna
odpovědné osoby a řada dalších. Tyto pohyby pak v závislosti na typu automaticky ůčtujete do
modulu Účetnictví. Funkcionalíta obsahuje podporu inventury majetku pomocí čárových kódů.

Rozpouštění a přeúčtování režií

Funkcionalíta umožňuje provádět na úrovni výkazů nebo sestav rozpouštěných režií, neboli rozpustit
náklady např. správní režie na konkrétní výrobní útvary (střediska) nebo konkrétní zakázky.
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Výkazy a reporty

Funkcionalíta umožňuje definovat výkazy die vlastni struktury, jazykové mutace nebo s rozpadem na

jednotlivé vyhodnocovací dimenze (zakázka, středisko atd.).

Finanční analýza a plánování

Funkcionalíta umožňuje definovat a automaticky zpracovat veškeré elementární i složitější ukazatele

finanční analýzy. V standardní distribuci je přes 130 předdefinovaných ukazatelů. Plánování

umožňuje definovat plán nebo rozpočet s možností rozpadu po obdobích, střediscích apod. včetně

jeho vyhodnocení. Finanční analýza obsahuje dále datové sklady. Funkcionalíta slouží jako základna

pro potřeby controllingu nebo vyhodnocování analýz a reportů na všech úrovních řízení. Datový sklad

čerpá data z modulů HELIOS Orange Oběh zboží, Fakturace, Účetnictví, Účetní standardy a Mzdy.
Data jsou agregována v závislosti na požadavcích na výstupy podle různých dimenzi jako je časová

dimenze (období, měsíce, dny..), skupiny a jednotlivé položky zboží a služeb, účty, mzdové složky.

Další volitelné dimenze pro agregaci jsou standardní kategorie HELIOS Orange, jako jsou organizace

(dodavatelé, odběratelé a jiné organizace), útvary (závody, divize, střediska..), zakázky, nákladové

okruhy, vozidla, zaměstnanci, řady dokladů (faktur, příjemek, výdejek, druhů účetních dokladů a

další). Prezentace výstupů může být v systému standardní formou přehledů, grafů nebo

kontingenčních tabulek.

Řízení peněžních toků

Funkcionalíta slouží jako nástroj pro odhad disponibilních zdrojů pro vlastni finnu v následujícím

období na základě dostupných údajů a záznamů z dalšich modulů. Jako zdrojové doklady jsou brány v

úvahu záznamy v modulech Fakturace, Účetnictví—Saldokonta, Banka -bankovní výpis, Oběh zboží,

Mzdy, Pokladna.

Manažerské rozhraní M5 Excel

Nástroj, který je plně integrován v prostředí MS Excel s přímým propojením na databáze systému

HELIOS Orange. Umožňuje načíst a online vyhodnotit potřebná data za systému a umožňuje práci off-

line. Umožňuje uživatelskou tvorbu pohledů a kontingenčních tabulek.

Nabidky, objednávky a rezervace

Funkcionalíta umožňuje kompletní pokrytí obchodně logistického procesu. Obsahuje: Nabídky —

Došlé objednávky — Vydané objednávky — Rezervace - Expediční příkazy -Nabídkové ceny -Slevy a

rabaty -Návazná označení zboží. Došlé objednávky umožňují detailně evidovat odběratelské

objednávky a sledovat jejich vykrývání nebo rezervace skladem, dodavateli nebo vlastní výrobou.

Fakturace

Funkcionalíta umožňuje evidencí vydaných a přijatých faktur, vzájemných zápočtů, zálohových faktur,

daňových dokladů záloh atd. Obsahuje také následující funkcionalitu: Saldo nad prvotními doklady

(umožňuje aktivně pracovat a sledovat saldo pohledávek a závazků přimo z evidence faktur, je to

plnohodnotná alternativa saldokonta v Účetnictví) -Zádržné (funkcionalita umožňuje u faktur

evidovat zádržné, uvolňovat zádržné a účtovat o zádržném) - Skonta (funkcionalita umožňuje
definovat a účtovat finanční slevy, které se mohou uplatnit, pokud je faktura uhrazena ještě před

datem splatnosti nebo do předem stanoveného termínu) - lSDOC elektronická fakturace umožňuje

odesilat faktury/dobropisy vydané a načítat faktury/dobropisy pňjaté v datovém formátu

elektronické fakturace lSDOC (Information System Document) - QR fakturace (lze načítat hlavičkové

údaje z faktur obsažených v tzv. QR kódu, který se nacházi na faktuře).
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3. Mobilni rozhraní

Umožňuje zobrazit a vkládat určitá data z/do Systému jako pevný klient

Umožňuje zpracování všech workflow akcí.

Umožňuje zobrazit externí soubory typu PDF a obrázek uložené v Systému.
Umí pořízené fotografie ze zařízení ukládat do Systému včetně příslušné vazby.
Dokáže přijímat notifikace a upozorněni v rámci Systému.
Mobilní rozhrani Systému lze provozovat na mobilních zařízeních s O5 iOS a Android v aktuálních

verzích.

4. integrace s ostatními systémy

Systém umožňuje propojení s dalšími systémy at' už on-line formou přes API rozhraní nebo výměnou
souborů např. XML

5. Systémová infrastruktura a bezpečnost

Systém musí splňovat tyto technické požadavky:

systém musí podporovat provoz ve virtuálním prostředí

použitý RDBMS ERP systému musí podporovat on-line zálohu včetně podpory pro obnovu

systém musí podporovat jak účty svázané s Active Directory, tak své lokální účty, aby byl servisní
přístup do ERP k dispozici i při nedostupnosti AD

systém musí ošetřovat souběžnou editaci dat (např. mechanismem zámků)
klient systému musí podporovat integraci s produkty MS Office 2010 (Excel, Word, Outlook) a vyšší

žňuje zadávání karet zakázek, jejich sledování, plánování a vyhodnocování.
dnotlivé obchodní případy, projekty, akce v rámci firmy apod. Na zakázku se

vané náklady a výnosy. To vše můžete porovnávat se skutečnými údaji dle

Hnanční plány lze zadávat jak sumační, tak i po měsících.

kcionaíitu mezd, pracovních kontfexport pro zdravotní pojišťovnya

pečení a dále pro vyúčtování zálohové a srážkové daně a ostatních

síláni výplatních pásek. Musí obsahovat vazbu do účetnictví a

nl respektive provádění plateb. Dále bude podporovat GDPR.
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