Imagine d.o.o.

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor
Tel. 02/320 60 60, fax: 02/320 60 70
http: www.imagine.si, e-mail: prodaja@imagine.si

CENIK
STORITEV

Cene so informativne in veljajo od 01.06.2018 do preklica.

Stranke brez pogodbe/
z osveževalno pogodbo/
drugo pogodbo brez
popusta

Stranke
s tipsko vzdrževalno/
najemno/SaaS pogodbo in
dogovorjenim popustom1

Cena v €/h

Cena v €/h

instalacije, nastavitve v programih, enostavno urejanje podatkov v bazah, osveževanje podatkov, iskanje in odstranjevanje virusov,
arhiviranje baz podatkov...

60

42

IZOBRAŽEVANJE

60

42

PODPORA: telefonska, na daljavo, po elektronski pošti

60

DELOVNE URE
TEHNIČNE STORITVE

SVETOVANJE

poslovno svetovanje, planiranje poslovanja

BREZPLAČNO
42

85

59,5

130

91

2

SVETOVANJE EKSPERTA – zunanjega sodelavca Imagine

poslovno svetovanje, pri katerih so potrebne večletne delovne izkušnje s področja, na katerem svetuje ter
istočasno dobro poznavanje Imagine programskih paketov, ki so s tem področjem povezani
(računovodsko svetovanje, pravno svetovanje, IT svetovanje,...)

PROGRAMIRANJE dodelav v obstoječih programskih produktih
izdelava in dograjevanje programskih paketov, servisnih aplikacij

PROGRAMIRANJE po naročilu

razvoj produktov po naročilu, integracija z drugimi produkti, prenosi podatkov iz drugih aplikacij

Oblikovanje izpisov oz. poročil na željo uporabnika
EKSPERTNO DELO

storitve, ki zahtevajo visoko zahtevno poznavanje poslovnih procesov, iskanje in odpravljanje napak, vodenje in koordinacija
zahtevnih projektov, reševanje zahtevnih problemov, pri katerih so potrebne večletne delovne izkušnje

80
80
80
110

BREZPLAČNO
56

3

56
BREZPLAČNO
56

4

77

Dodatek k ceni za delo izven delovnega časa5 podjetja je 50%.

1

Za vse individualno prilagojene vzdrževalne/najemne pogodbe se upošteva cena brez popusta oz. glede na dogovor v pogodbi. Cena vzdrževanja se izračuna glede na vrsto programskih produktov, števila licenc.... in ni predmet tega
cenika.
2
Storitve so namenjene podpori (odprava napak, nasveti, manjši popravki pri stranki, manjše pomoči ipd) in ne toliko izobraževanju. Storitve so brezplačne, če jih stranka koristi zmerno. V kolikor Imagine oceni, da se te storitve prekomerno
koristijo ali se nanašajo na izobraževanje, se storitev računa po zgornjem ceniku (glede na pogodbo), z minimalnim 15 minutnim intervalom. Obračuna se dejanski čas svetovanja / pomoči / izobraževanja / podpore, s tem da se vsak klic /
odgovor / pomoč obračuna po dejanskem času oz. z minimalnim intervalom obračuna 15 minut. V kolikor je več zaporednih klicev na isto temo, se upošteva bruto čas od prvega do zadnjega klica (ob upoštevanju minimalnega časovnega
intervala 15 minut).
3
Brezplačno v okviru vzdrževalne / najemne pogodbe (če je dopolnitev koristna ter je dograditev na voljo vsem strankam, ki uporabljajo ta produkt).
4
Brezplačno v okviru vzdrževalne / najemne pogodbe (če je dopolnitev koristna ter je dograditev na voljo vsem strankam, ki uporabljajo ta produkt).
5
Delovni čas podjetja Imagine d.o.o.: vsak delavnik od 8.00 do 16.00

OSTALE STORITVE
Namestitev Imagine namiznih produktov

Stranke brez pogodbe/
z osveževalno pogodbo/
drugo pogodbo brez
popusta

Stranke
s tipsko vzdrževalno/
najemno/SaaS pogodbo in
dogovorjenim popustom6

Cena v €

Cena v €

BREZPLAČNO

BREZPLAČNO

Po porabljenem času - urna postavka za
tehnične storitve

Po porabljenem času - urna postavka za
tehnične storitve

Migracija baze

90

63

Namestitev testne baze (kopijo ažurne baze) oz. kreiranje nove baze z nastavitvami iz obstoječe

40

28

Namestitev MS SQL strežnika

150

105

Namestitev MS SQL Express strežnika

130

91

Premestitev ali ponovna namestitev Imagine produktov na drugo lokacijo oz. strežnik

Priprava okolja Imagine SaaS

90

Namestitev enega spletnega produkta v okolje Imagine SaaS in nastavitve osnovnih parametrov
Virtualizacija namiznih produktov v spletnem okolju (uporaba namiznih Imagine produktov v spletnem brskalniku,
namestitev v oblak, vključene arhive)
Vzpostavitev modula APS+ (zajem dohodne pošte preko podjetja APS PLUS d.o.o.)
POTNI STROŠKI
Čas porabljen na poti

19 mesečno / 1 uporabnik

19 mesečno / 1 uporabnik

290

290
stroški službene poti do stranke
24 €/uro

Opravljena pot na kilometer

30% maloprodajne cene neosvinčnega bencina 95. oktanov7

Potni stroški - lokalno pavšal

13 €

Ostali potni stroški
OSVEŽEVANJE programskih paketov
Osveževanje - letni pavšal
POGOJ: tržna vrednost programov manjša od 3.000,00 EUR
IZJEMA: iPay - letni pavšal
IZJEMA: iPartments
IZJEMA: spletni produkti

6

130

cestnine
letni pavšal za osveževanje programskih paketov
20% prodajne vrednosti programov in licenc
5-kratnik programske omejitve števila zaposlenih v EUR
Ni osveževalne pogodbe, obvezna je vzdrževalna ali najemna pogodba
Ni osveževalne pogodbe, obvezna je SaaS pogodba

Za vse individualno prilagojene vzdrževalne/najemne/SaaS pogodbe se upošteva cena brez popusta oz. glede na dogovor v pogodbi. Cena vzdrževanja se izračuna glede na vrsto programskih produktov, števila licenc.... in ni predmet tega
cenika.
7
Cena goriva v €/l na dan objavljena na http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/nadzor_cen_naftnih_derivatov/cene_naftnih_derivatov/

NAJEM programskih paketov
Mesečni najem programov, ki vključuje vse nadgradnje in vzdrževanje programov v času najema.
POGOJ: sklenitev pogodbe najmanj za obdobje enega leta
ODKUP: po tržni ceni na dan odkupa. Za vsakih dopolnjenih 12 mesecev najema posameznega paketa/licence se prizna 10%
popust na tržno ceno  po 10 letih neprekinjenega najema je možnost odkupa za 1,00 EUR +DDV/licenco.

mesečni pavšal za najem programskih
paketov
1,7 kratnik aktualne tržne vrednosti produktov/120
+ znesek mesečnega vzdrževanja

V kolikor v ceniku ni drugače določeno, se storitve računajo po delovnih urah. Vse navedene cene so brez DDV. Cenik je odobril direktor podjetja Imagine d.o.o., mag. Matej Leskovar.

