41-506 Chorzów
ul. Gałeczki 61

biuro@logotech.com.pl
tel. 32 251 66 30/31

Cennik Podstawowych
Usług Informatycznych

Spis treści
1. USŁUGI ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM, WDROŻENIEM I INSTALACJĄ
OPROGRAMOWANIA
2.

USŁUGI ZWIĄZANE Z SERWISEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

3. USŁUGI ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ, MONTAŻEM I KONFIGURACJĄ SIECI LAN /
WLAN
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1. Usługi związane ze szkoleniem, wdrożeniem
i instalacją oprogramowania

Uwagi

Cena
brutto

Usługi informatyczne u klienta

pierwsza
godzina

150,00

Usługi informatyczne u klienta

każda rozpoczęta
następna godzina

100,00

pierwsza
godzina

100,00

każda rozpoczęta
następna godzina

80,00

jednorazowo

50,00

Usługi informatyczne – zdalny dostęp / usługa czasowa

15 zł / połączenie
85 zł / godzinę

100,00

Wdrożenie podpisu elektronicznego (podpis + BC Edek)

jednorazowo

350,00

Modyfikacja formalna istniejącego wydruku systemu ENOVA

od

100,00

Stworzenie nowego wydawnictwa / raportu systemu ENOVA

od

200,00

Stworzenie nowego składnika płacowego dla programu KSP

jednorazowo

100,00

Analiza danych przesłanych przez klienta, diagnoza

jednorazowo

100,00

Nazwa

Usługi informatyczne w siedzibie LOGOTECH

Usługi informatyczne – zdalny dostęp / usługa jednorazowa (do 15 min)
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2. Usługi związane z serwisem sprzętu
komputerowego

Nazwa

Uwagi

Instalacja systemu operacyjnego oraz sterowników PC / Laptop /
Notebook / Antywirus
Przeniesieni danych (pomiędzy komputerami)

Cena
brutto
200,00

od

150,00

Reinstalacja systemu operacyjnego wraz z przeniesieniem danych

250,00

Diagnostyka sprzętu komputerowego i ustalenie przyczyn awarii

50,00

Konserwacja sprzętu komputerowego (czyszczenie, smarowanie itp.)

100,00

Instalacja sterownika urządzenia zewnętrznego (drukarka, skaner,
aparat,...)

50,00

Montaż / wymiana podzespołu

50,00

3. Usługi związane z instalacją, montażem i
konfiguracją sieci LAN / WLAN

Nazwa

Uwagi

Cena
brutto

Konfiguracja sieci LAN / WLAN /AP

250,00

Konfiguracja sieci VPN w oparciu o Router do 10 kanałów

1000,00

Usługi informatyczne - konfiguracja dostępu do Internetu (xDSL),
konfiguracja routera, konfiguracja dostępu do sieci roboczej

200,00

Konfiguracja routera , logiczne podłączenie komputerów w sieć, wraz
udostępnieniem zasobów

200,00
+ 50,00 / PC

Diagnostyka sprzętu komputerowego (AV, odzyskiwanie, kasowanie i
przywracanie haseł, instalacja niezbędnych komponentów

100,00

Ceny usług nie wymienionych w cenniku są indywidualnie ustalane z Klientem.
Ceny usług nie zawierają kosztów dojazdu do klienta.
Dojazd do 10 km w cenie usługi.
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