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CENÍK LICENCÍ TECHIS

TEST

zdarma

ź Časově omezená serverová 
licence na 30 dní

ź Neomezený počet 
uživatelských účtů

ź Přístup k uživatelské
a technické dokumentaci

 ENTERPRISE

na dotaz

ź Časově neomezená
serverová licence

ź Neomezený počet 
uživatelských účtů

ź Roční Subscription v ceně
a Implementace na míru

free on request 

Služba / produkt

(1)+1 uživatelský účet

Cena bez DPH TEST STANDARD ENTERPRISE

8 000,-Kč
€ 320,-

(2)1den Technické podpory 18 000,-Kč
€ 720,-

NA DOTAZ

(3)Subscription
20% z ceny

licencí

(4)TechIS Helpdesk licence 98 000,-Kč
€ 3 920,-

SOUČÁST

(5)InfoPanels licence 28 000,-Kč
€ 1 120,-

(6)Analýza 48 000,-Kč
€ 1 920,-

(7)Partnerský program Slevy až 75%
na Subscription

Uvedené ceny jsou bez DPH | Platnost ceníku od 01.01.2023

Ś Aktivní uživatelský účet opravňuje uživatele vytvářet záznamy v systému 

TechIS s platnou serverovou licencí a umožňuje mu přístup k datům 

prostřednictvím všech klientských platforem (TechIS Desktop, TechIS 

WebTerminal a TechIS Mobile).

Ť Technická podpora je placená služba k produktu TechIS. Technickou 

podporu lze využít na konzultace, instalaci systému TechIS, konfiguraci 

systému TechIS, propojení TechIS s ostatními podnikovými systémy, 

vytváření analytických, tiskových a reportních sestav na míru, konfiguraci 

notifikačního systému, školení uživatelů, apod. (1 den = 8 hodin v pracovní 

dny od 08:00 do 16:00).

Ž Subscription je placená služba k produktu TechIS poskytovaná formou 

ročního předplatného. Služba zajišťuje:

Ź TechIS HelpDesk licence opravňuje uživatele TechIS s platnou licencí 

TEST STANDARD ENTERPRISE,  nebo  používat rozšíření produktu TechIS

o webový portál TechIS Helpdesk ( ).https://techis.eu/helpdesk/

� InfoPanels licence pro 1 informační displej. V ceně licence je instalace

a konfigurace systému InfoPanels a vytvoření 1 ks grafické prezentace

dle požadavků uživatele systému TechIS.

‘ Analýza je placená služba k produktu TechIS ENTERPRISE, která přesně 

určí rozsah a požadavky na implementaci systému TechIS, zmapuje nebo 

navrhne optimální proces podnikové údržby.

’ Partnerský program produktu TechIS – viz

https://techis.eu/partnersky-program/. Partnerský program produktu 

TechIS nelze pořídit bez platné TechIS Subscription.

a) přístup k novým verzím produktu TechIS,

b) přístup k aktuální technické a uživatelské dokumentaci,

c) přístup k bonusovým materiálům a službám

(např. Partnerský program produktu TechIS),

d) přístup k podpoře při řešení technických problémů,

e) slevu na dodatečné služby
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STANDARD

138 000,- Kč

ź Časově neomezená

ź Serverová licence

ź 5 uživatelských účtů v ceně

ź Roční Subscription v ceně

€ 5 520,-
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