docs4office.com – własny serwer

docs4office.com – jak korzystać z dobrodziejstw
informatyzacji obiegu informacji na serwerze we
własnej organizacji?
W związku z pytaniami od niektórych instytucjonalnych i
korporacyjnych klientów na temat możliwości dostarczenia usługi
docs4office.com na serwerze klienta w jego serwerowni.
Przedstawiamy poniżej koszty uruchomienia i licencjonowania
takiej inwestycji.

Uwaga!
Korzystanie z usługi docs4office,com w formie ONLINE (bez własnego serwera) zostało
przygotowane w ten sposób by również małe firmy mogły sobie pozwolić na tego typu
rozwiązania – z racji tego, że nie zmieniamy polityki cenowej gdy przychodzi do nas większy
klient to korzystanie z naszego systemu ONLINE jest niezmiernie atrakcyjne kosztowo w
porównaniu do organizowania własnego serwera. W zakresie bezpieczeństwa wpisujemy się
zwykle w Politykę Bezpieczeństwa organizacji z jaką współpracujemy.
Z czego budujemy cenę instalacji na własnym serwerze?
1 licencję na korzystanie z
platformy na własnym
serwerze1
2 Roczna odnowienie licencji
serwerowej
3 Licencje modułów

4 Licencje dostępowe
użytkowników do systemu
5 Usługi serwisowe serwera
6 Usługi serwisowo –
szkoleniowe
oprogramowania
7 Usługa instalacji serwera
8 Usługi wdrożenia i
adaptacji

Opłata co jednorazowa – licencja nie obejmuje udostępniania
rozwiązania innym podmiotom w jakikolwiek sposób na jej
podstawie.
Opłata co roczna z okresem rozliczeniowym (rok kalendarzowy)
Opłata roczna za okres jak wyżej
Dziennik korespondencji, archiwum, email, obieg informacji,
masowy generator dokumentów, rozliczenia i płatności, akcje
integracyjne, inne lub dedykowane
Cena usztywniana co roku – wyliczana na podstawie wartości w
danym roku - obecnie 25 euro / użytkownik / rok
Serwisowanie serwera wymaga około 5 godzin atencji
administratora miesięcznie w przypadku serwera jednego klienta –
rozliczane usługami serwisowymi 110 zł netto / h
Głównie szkolenie nowych pracowników naliczane tak samo jak
usługi serwisowe serwera
Jednorazowa usługa polegająca na instalacji oprogramowania
serwera oraz aplikacji na serwerze klienta
Dokonanie działań konfiguracyjnych i ewentualnych
dedykowanych działań programistycznych polegających na
przykład na integracji z obecnym systemem finansowo księgowym
lub innym.

Uwaga do świadczenia usług za pomocą rozwiązań docs4office.com – w przypadku gdy nasz klient
chce odsprzedawać usługę dalej posługujemy się umową rebrandingową – ustalenia są indywidualne –
poniższe opisane koszty nie dotyczą takich relacji.
1

(w przypadku korzystania z wersji online jedynie Państwo dzierżawicie dostęp do systemu który jest uruchomiony przez
operatora (Easy Access Technology sp. z o.o.
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Ceny netto (dla pozycji opisanych wyżej)
licencję na korzystanie z platformy na własnym serwerze
Roczna odnowienie licencji serwerowej
Licencje modułów ceny
Dziennik korespondencji
Archiwum
Masowy Generator Dokumentów
Pakiet gotowych szablonów dokumentów (20 szablonów)
Baza kontaktów
Baza kontrahentów
Moduł obiegu faktur kosztowych
Moduł rozliczeń
Moduł Kalendarza firmowego
Moduł Informacji – obieg informacji między pracownikami
Akcje Integracyjne
Roczne odnowienie licencji na moduły – w procentach od wartości modułów
Licencje dostępowe użytkowników do systemu – 1 pracownik / rok
Usługi serwisowe serwera – 1h zdalne
Usługi serwisowo – szkoleniowe oprogramowania zdalne
Usługa instalacji serwera
Usługi konfiguracji oprogramowania, wdrożenia i adaptacji
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4.000
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10%
120
110
110
4.500
wg.ust.

Koszty dojazdów do klienta liczone według stawek jak za delegacje i kilometrówkę
Uwaga – pewne funkcjonalności platformy docs4office.com w przypadku instalacji na serwerze
klienta nie są dostępne i wymagają samodzielnego projektu informatycznego do ich wdrożenia –
przykładowo:
1. Automatyczne szyfrowanie dokumentów generowanych podpisem cyfrowym i nadawanie
daty pewnej w zewnętrznym notariacie cyfrowym dokumentom.
2. Podpisywanie automatycznie generowanych dokumentów sprzedaży kwalifikowanym
podpisem cyfrowym i przesyłanie w formie faktury elektronicznej
3. Obsługa poczty korporacyjnej email na platformie docs4office.com – wymaga uruchomienia
na serwerze usługi pocztowej i administracji nią, bądź integracji z serwerem pocztowym
klienta.
4. Itd.
Porównując usługę docs4office.com dostarczaną na serwerze z tą dostępną online:





Wersja online jest tańsza w eksploatacji (mierzalne racjonalnie wymyślone opłaty
abonamentowe projektowane z myślą o małej firmie)
Wersja online nie wymaga żadnego nakładu inwestycyjnego do rozpoczęcia pracy
Wersja online jest bezpieczniejsza niż wersja serwer (bezpieczne data center i fachowy
administrator który zajmuje się tylko tymi usługami na większą skalę specjalizując się w tym)
Wersja online posiada zaawansowane możliwości które w wersji serwer trzeba każdorazowo
wytworzyć
Zapraszam do kontaktu – opiekunem projektu jest Radosław Konarski - Mikołajewicz
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