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Ceník FIREPORT platný od 1. března 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 JPO/150 – služba obsahuje 150 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.
Výjimka u služby FIREPORT ZERO – svolání jednoho člena jakýmkoliv způsobem stojí 10 kreditů.
Tzn. že při svolání 10 členů při aktivním FIREPORT ZERO odečteme 100 kreditů.
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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Služby FIREPORT JPO a FIREPORT ZERO

Měsíční poplatky

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT JPO/150 300,00 Kč 63,00 Kč 363,00 Kč

FIREPORT JPO/300 400,00 Kč 84,00 Kč 484,00 Kč

FIREPORT ZERO 50,00 Kč 10,50 Kč 60,50 Kč

Aktivace služeb FIREPORT JPO a FIREPORT ZERO je ZDARMA!

Specifikace služeb FIREPORT JPO:

FIREPORT JPO/150 – služba obsahuje 150 kreditů 
FIREPORT JPO/300 – služba obsahuje 300 kreditů 

Volné kredity se vztahují na vyhlášené poplachy z KOPIS a také na SMS odeslané z portálu 
www.fireportal.cz. Platí, že 1 SMS odeslaná z www.fireportal.cz se rovná jednomu kreditu. 
Kredity  využité nad  rámec  volných  kreditů  v  daných  službách 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

Specifikace služby FIREPORT ZERO:

FIREPORT ZERO neobsahuje volné kredity zdarma

Kredity se u služby FIREPORT ZERO počítají následovně:

Poplach z KOPIS, nebo poplach vyvolaný členem s právem velitele = 10 kreditů/1 člena
Informativní SMS = 1 kredit/jednoho člena

Cena 1 kredit bez DPH  DPH Cena 1 kredit s DPH

1,00 Kč 0,21 Kč 1,21 Kč

FIREPORT JPO a FIREPORT ZERO nevyžaduje žádnou instalaci HW
na Vaší stanici.
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Modul FIREPORT PRINT

Měsíční poplatky

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT PRINT 250,00 Kč 52,50 Kč 302,50 Kč

Jednorázový poplatek / pořizovací náklady

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT PRINT 12.000,00 Kč 2.520,00 Kč 14.520,00 Kč
 

Specifikace modulu a služby FIREPORT PRINT:

– sestavený ovládací počítač s napájecím zdrojem
– spojovací, elektroinstalační a montážní materiál
– tiskárna
– výměna toneru vždy po vyčerpání stávajícího toneru
– dodání tiskového papíru (500 ks) vždy po vyčerpání stávajícího papíru
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Modul FIREPORT KOMBI

Měsíční poplatky

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT KOMBI 1.200,00 Kč 252,00 Kč 1.452,00 Kč

Jednorázový poplatek / pořizovací náklady

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT KOMBI 27.000,00 Kč 5.670,00 Kč 32.670,00 Kč
 

Specifikace modulu a služby FIREPORT KOMBI:

– sestavený ovládací počítač s napájecím zdrojem
– reproduktory
– spojovací, elektroinstalační a montážní materiál
– UPS bateriový záložní zdroj
– tiskárna
– výměna toneru vždy po vyčerpání stávajícího toneru
– dodání tiskového papíru (500 ks) vždy po vyčerpání stávajícího papíru

– 300 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

Měsíční poplatek dále zahrnuje:

– nepřetržitý vzdálený dohled nad kompletním systémem 24 hodin/7 dní v týdnu (potenciální
závadu v systému objeví naše dohledové centrum dříve, než ji zjistíte Vy sami)

– servisní  výjezd  našeho  technika  v  případě  poruchy  Hardware  –  oprava  je  garantována
nejpozději následující den od zjištění závady

– okamžitá výměna Hardware kus za kus v případě neopravitelné poruchy – zajištěna okamžitá
funkčnost systému
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Modul FIREPORT KOMPLET

Měsíční poplatky

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT KOMPLET 1.200,00 Kč 252,00 Kč 1.452,00 Kč

Jednorázový poplatek / pořizovací náklady

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT KOMPLET
monitor 24“ 32.000,00 Kč 6.720,00 Kč 38.720,00 Kč

FIREPORT KOMPLET
monitor 27“ 35.000,00 Kč 7.350,00 Kč 42.350,00 Kč

FIREPORT KOMPLET
monitor 32“ 38.000,00 Kč 7.980,00 Kč 45.980,00 Kč

 

Specifikace modulu a služby FIREPORT KOMPLET:

– sestavený ovládací počítač s napájecím zdrojem
– LCD monitor 24“, 27“ nebo 32“ pro instalaci na zbrojnici/stanici
– nosič/držák monitoru
– reproduktory
– spojovací, elektroinstalační a montážní materiál
– UPS bateriový záložní zdroj
– tiskárna
– výměna toneru vždy po vyčerpání stávajícího toneru
– dodání tiskového papíru (500 ks) vždy po vyčerpání stávajícího papíru

– 300 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

Měsíční poplatek dále zahrnuje:

– nepřetržitý vzdálený dohled nad kompletním systémem 24 hodin/7 dní v týdnu (potenciální
závadu v systému objeví naše dohledové centrum dříve, než ji zjistíte Vy sami)

– servisní  výjezd  našeho  technika  v  případě  poruchy  Hardware  –  oprava  je  garantována
nejpozději následující den od zjištění závady

– okamžitá výměna Hardware kus za kus v případě neopravitelné poruchy – zajištěna okamžitá
funkčnost systému
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Doplňkové, volitelné nástavby FIREPORT

Jednorázový poplatek / pořizovací náklady

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Přídavné reproduktory
(cena za1 pár s

nastavovací hlasitostí)
2.000,00 Kč 420,00 Kč 2.420,00 Kč

Modul FIREPORT ovládání ostatních zařízení stanice (OZS)

Měsíční poplatky

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT OZS *1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

FIREPORT OZS *2 250,00 Kč 52,50 Kč 302,50 Kč

* 1 – v případě zapojení do modulu FIREPORT KOMPLET
* 2 – v případě zapojení samostatně 

Jednorázový poplatek / pořizovací náklady

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT OZS* 12.000,00 Kč 2.520,00 Kč 14.520,00 Kč
Rozšiřující modul OZS
na další 4 zařízení** 6.000,00 Kč 1.260,00 Kč 7.260,00 Kč

 
* OZS – umožňuje napojení čtyř zařízení stanice
** Pro zapojení více než čtyř zařízení je nutno přiobjednat rozšiřující modul OZS.

Specifikace modulu a služby FIREPORT OZS:
– řídící jednotka ovládání ostatních zařízení stanice
– ovládací panel pro ruční ovládání připojených zařízení
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Modul FIREPORT Červené tlačítko

Měsíční poplatky

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT Červené
tlačítko - provoz

za 1 kus
100,00 Kč 21,00 Kč 121,00 Kč

 

Jednorázový poplatek / pořizovací náklady

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

1ks FIREPORT

Červené tlačítko
5.000,00 Kč 1.050,00 Kč 6.050,00 Kč

1ks FIREPORT

Černé TROJtlačítko
5.000,00 Kč 1.050,00 Kč 6.050,00 Kč

 

Specifikace modulu a služby FIREPORT Červené tlačítko a Černé trojtlačítko:
– HW krabička s IoT červeným tlačítkem/černým trojtlačítkem a anténou
– baterie součástí HW krabičky
– propojení se systémem FIREPORT a konfigurace tlačítka
– poštovné a balné

Doplňkové příslušenství pro FIREPORT Červené tlačítko/Černé trojtlačítko

Příslušenství Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Externí anténa pro
posílení signálu 1.500,00 Kč 315,00 Kč 1.815,00 Kč
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Modul FIREPORT Smart Audio 

Jednorázové / pořizovací náklady

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT Smart Audio
reproduktor 5.000,00 Kč 1.050,00 Kč 6.050,00 Kč

PoE napájení + kabeláž
(napájení jednoho reproduktoru) 500,00 Kč 105,00 Kč 605,00 Kč

PoE switch + kabeláž
(napájení až 4 reproduktorů) 1.000,00 Kč 210,00 Kč 1.210,00 Kč

Každý FIREPORT Smart Audio reproduktor vyžaduje napájecí PoE + kabeláž, je tedy třeba zakoupit 
také PoE napájení nebo PoE switch.

Měsíční poplatek za aktivní službu - lhostejno, kolik reproduktorů máte připojených

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT Smart Audio 100,00 Kč 21,00 Kč 121,00 Kč
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ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

Detailní výpis odeslaných SMS

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Detailní výpis SMS k
faktuře 250,00 Kč 52,50 Kč 302,50 Kč
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