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Ceník FIREPORT pro JPO V platný od 1. ledna 2023

Vysvětlivky

FIREPORT  již  vyhlašuje  poplach  několika  technologickými  způsoby.  Ke  známým  SMS  zprávám
přibylo také volání, používání mobilní aplikace, RCS messaging a další metody postupně přibývají s
technologickými pokroky.

Pro zjednodušení celého účtování poplachů a posílání zpráv ze systému FIREPORT zavádíme novou
účetní  položku,  která  zahrnuje  všechny  dostupné  metody  vyhlášení  poplachu  do  jedné  účetní

jednotky – kreditu.

Kredit

V novém ceníku se místo účtovaných SMS objevuje jako účtovaná položka tzv. „kredit“ – co to 
znamená a jak se kredity počítají?

Příklad:

Jednotka má aktivní službu FIREPORT JPOV/750 – služba obsahuje 750 volných kreditů

Jednotka má 11 členů
Je vyhlášen poplach jednotce, 10 členů je ve službě aktivní, jeden je mimo službu.

2 členové mají v systému nastaveno – posílej mi jen SMS
3 členové mají v systému nastaveno – pošli mi SMS a zavolej mi
1 člen má v systému nastaveno – neposílej SMS, jen mi aktivuj aplikaci a když nebudu reagovat, volej
4 členové mají v systému nastaveno – pošli mi SMS, aktivuj mi aplikaci a když nebudu reagovat, volej
1 členovi mimo službu nebyl poplach vyhlášen – není odečten žádný kredit.

Celou jednotku svoláme přesně podle preferencí jednotlivých členů.

Bez ohledu na to, zda jeden člen byl vyrozuměn jedním, nebo třemi způsoby, z volných kreditů 

odečteme 10 kreditů za 10 členů, které jsme vyrozuměli.
Člen, v době vyhlášení poplachu, mimo službu není do vyúčtování vůbec započítán.

SMS zprávy ručně odesílané z webové samoobsluhy www.fireportal.cz se rovněž počítají jako kredit. 
SMS odeslaná jednomu příjemci = 1 kredit
SMS odeslaná 20 příjemcům = 20 kreditů
 

Různé služby (tarify) FIREPORT obsahují různý počet volných kreditů zdarma, které můžete využít. 
Nevyužité volné kredity v jednom měsíci se nepřevádí do měsíce následujícího.
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Modul PRINT pro JPO V – samoinstalační balík

Jednorázový poplatek / pořizovací náklady

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT PRINT pro
JPO V 12.000,00 Kč 2.520,00 Kč 14.520,00 Kč

 

Specifikace modulu FIREPORT PRINT pro JPO V:

– tiskárna
– router
– síťový kabel 2 metry
– napájecí kabel 1,4 metru
– tiskový papír – 500 listů

Technické podmínky nutné pro instalaci samoinstalačního balíku:

– 2x elektrická zásuvka 230 V
– trvalé připojení k internetu (kabelové RJ45)

Roční poplatek

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT PRINT 3.000,00 Kč 630,00 Kč 3.630,00 Kč

Specifikace služby FIREPORT PRINT pro JPO V:

– výměna toneru vždy po vyčerpání stávajícího toneru
– dodání tiskového papíru (500 ks) vždy po vyčerpání stávajícího papíru
– napojení na dohledové centrum FIREPORT – provozní  závady zjistíme a vyřešíme nadálku

– v případě nutnosti návštěvy technika na místě není účtován poplatek za servisní zásah

Podmínkou pro využívání modulu FIREPORT PRINT pro JPO V je mít
aktivní jednu z variant služby FIREPORT JPO V/750

nebo FIREPORT JPO V/2000, viz. další položky tohoto ceníku.
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Služba FIREPORT JPO V/750

Roční poplatek

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

JPO V/750 1.800,00 Kč 378,00 Kč 2.178,00 Kč

Aktivace FIREPORT JPO V je ZDARMA!

Specifikace služby FIREPORT JPO V/750

– FIREPORT JPO V/750 obsahuje 750 volných kreditů zdarma

Kredity využité nad rámec volných kreditů jsou zpoplatněny dle následující tabulky:

Cena 1 kredit bez DPH  DPH Cena 1 kredit s DPH

1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč

FIREPORT pro JPO V nevyžaduje žádnou instalaci HW na Vaší
stanici.
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Služba FIREPORT JPO V/2000

Roční poplatek

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

JPO V/2000 4.500,00 Kč 945,00 Kč 5.445,00 Kč

Aktivace FIREPORT JPO V je ZDARMA!

Specifikace služby FIREPORT JPO V/2000:

– FIREPORT JPO V/2000 obsahuje 2.000 volných kreditů zdarma

Kredity využité nad rámec volných kreditů jsou zpoplatněny dle následující tabulky:

Cena 1 kredit bez DPH  DPH Cena 1 kredit s DPH

1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč

FIREPORT pro JPO V nevyžaduje žádnou instalaci HW na Vaší
stanici.
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