BSzoft Informatikai Kft.
5600 Békéscsaba, Kálvin utca 6.
Telefon/ Fax +36 66 /644-044 Mobil: +36 20/932-8559
Honlap: www.bszoft.hu E-mail: info@bszoft.hu

KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS, FELÜGYELET
Cégünk vállalja számítógépes rendszerek, hálózatok eseti vagy folyamatos
karbantartását, felügyeletét. Ha rendszerét velünk szeretné karbantartani, akkor az alábbi
lehetőségek közül választhat:
Alkalmankénti megbízás
Havi karbantartási díj:

nincs

Kiszállási díj:

3.000,- Ft/ alkalom

Óradíj:

4.000,- Ft/ megkezdett óra

Rendelkezésre állás:

munkanapokon 10:00 - 16:00

• a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül megkezdjük a hiba elhárítását

Havi rendszerességgel történő megbízás (5 db munkaállomásig)
Havi karbantartási díj:

5.000,- Ft/ munkaállomás

Kiszállási díj:

nincs

Óradíj:

nincs

Rendelkezésre állás:

munkanapokon 9:00 - 17:00

• a hiba bejelentésétől számított 4 órán belül megkezdjük a hiba elhárítását

Havi rendszerességgel történő megbízás (5 db munkaállomás felett)
Havi karbantartási díj:

a karbantartott számítógépek számától függően, egyedi ajánlat alapján

Kiszállási díj:

nincs

Óradíj:

nincs

Rendelkezésre állás:

minden nap 8:00 - 20:00

• a hiba bejelentésétől számított 2 órán belül megkezdjük a hiba elhárítását
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Vállaljuk Windows, Linux, macOS rendszerek:
• telepítését
• biztonsági mentését
• vírusirtását
• folyamatos karbantartását
• konfigurálását

Linux alapú szerverek/munkaállomások
Linux szerver/munkaállomás telepítés

10.000,- Ft

DNS, DHCP, Samba tartományvezérlő konfigurálás

15.000,- Ft

Tűzfal konfigurálás egyedi házirend alapján

8.000,- Ft

Proxy, cache szerver telepítés, konfigurálás

4.000,- Ft

FTP, WWW szerver telepítés, konfigurálás

4.000,- Ft

Mail szerver telepítés, konfigurálás

15.000,- Ft

Linux szerver távoli karbantartás

egyedi ajánlat alapján

Az havi rendszerességgel történő karbantartás díja legalább egy éves, határozott idejű
szerződéskötés esetén érvényes, továbbá:
• ajánlatunk a szükséges alkatrészek árát nem tartalmazza
• csak az általunk beszerelt és szállított alkatrészekre vállalunk garanciát
• minden alkatrészre a gyártók által biztosított garanciaidőt adunk (általában 1-3 év)

A feltüntetett árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t!

Érvényes: 2017. január 01-től visszavonásig.

