DokuMedik Informatikai Szolgáltató Kft.
Cím: 1192 Budapest, Bercsényi u. 72.
Telefon: (30) 231-3086, (30) 919-0703
E-mail: dokumedik@dokumedik.hu

Árlista
Dokumedik Magánklinikai Adminisztrációs
Rendszer

A szoftvercsomag árai
A Dokumedik Magánklinikai Adminisztrációs Rendszer egy több felhasználós, hálózati
informatikai rendszer. Ennek megfelelően az árak egy munkahelyek számától függő licenc
alapján kerülnek kialakításra. Az árak ÁFA nélkül szerepelnek a listában.

A szoftverlicenc ára a munkaállomások számától függően
A szoftver licenc ára + 1 munkaállomás
1 db. munkaállomás (2. – 5.)
1 db. munkaállomás (6. – 10.)
1 db. munkaállomás (11. – 19.)
1 db. munkaállomás (20. – )
20+

400.000,-Ft
120.000,-Ft
90.000,-Ft
70.000,-Ft
40.000,-Ft
0,-Ft

Munkaállomás: egy klinikai adatbázishoz kapcsolódó számítógép vagy távoli elérési felület.
Amennyiben a programcsomag több telephelyen, különálló adatbázisokhoz kapcsolódóan
működik, úgy a munkaállomás licenceket telephelyenként kell megvásárolni.

Munkaállomás darabszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 vagy több

Licenc összesen (Ft)
400.000
520.000
640.000
760.000
880.000
970.000
1.060.000
1.150.000
1.240.000
1.330.000
1.400.000
1.470.000
1.540.000
1.610.000
1.680.000
1.750.000
1.820.000
1.890.000
1.960.000
2.000.000

A szoftverlicenc ára a munkaállomások számától függetlenül
A szoftverlicenc ára korlátlan munkaállomás számra

2.000.000,-Ft

Az ár a következő elemeket tartalmazza:






A szoftvercsomag helyszíni telepítése.
Közreműködés az indulási konfiguráció kialakításában.
A listázó modulok grafikai képének hozzáigazítása a klinikán alkalmazott
megjelenéshez.
1 fő (helyi referens) betanítása a programok használatára.
1 év garancia a programok hibamentes működésére.

Szolgáltatások
Átalánydíjas szoftverkarbantartás
A szoftver követésére átalánydíjas szerződést kötünk, amely a következő szolgáltatásokat
tartalmazza:


A jogszabály követés miatt szükséges szoftver fejlesztés során elkészült módosítások
díjmentes telepítése a karbantartási szerződés időtartama alatt.



Telefonos illetve távoli eléréses konzultáció a működtetéssel kapcsolatos problémák
megoldása érdekében.



A programcsomag alapelveit nem érintő, kisebb testre szabások elvégzése (pl.
nyomtatványok módosítása, illetve lekérdezések, listák elkészítése).
Átalánydíjas karbantartás havidíja munkaállomás darabszám függvényében
(5.000,-Ft / munkaállomás):
Munkaállomás darabszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Havidíj összesen (Ft)
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000

A 20 darabot meghaladó munkaállomás szám esetén az átalánydíjas
karbantartás díját egyedi megállapodás alapján állapítjuk meg.

Karbantartás eseti megbízás alapján
Amennyiben átalánydíjas szerződés megkötésére nincs szükség, úgy lehetőség van eseti
karbantartásra is a ritkábban felmerülő problémák, igények kielégítésére. Ez esetben a
karbantartás csak a telepített szoftvercsomagra vonatkozik, az időközben elkészült
fejlesztésekre nem. Az eseti karbantartás óradíj felszámításával kérhető. Az árak:
Helyszíni kiszállás esetében
Helyszíni kiszállási díj - Budapest
Helyszíni kiszállási díj – Budapesten kívül
Minden megkezdett mérnökóra helyszíni kiszálláskor

15.000,-Ft
35.000,-Ft
10.000,-Ft

FIGYELEM! Amennyiben az eseti karbantartási igény egy támogatással már nem
rendelkező verzióra érkezne, úgy annak teljesítését már nem tudjuk vállalni.

Betanítás
Amennyiben az alapárban szereplő betanítás kevésnek bizonyulna, úgy lehetőség van
további betanítás megszervezésére kibővített körben. Az árak:
Napi betanítás díj (3-5 fős csoport számára, max. 4 óra)

70.000,-Ft

A szoftver fejlesztése egyedi igények alapján
A Dokumedik Magánklinikai Adminisztrációs Rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll a
fejlesztők, a tanácsadók és a meglévő felhasználók ötletei, kívánságai alapján.
Természetesen előfordulhat, hogy olyan egyedi igény merül fel, ami nem illeszkedik a
fejlesztési tervekbe. Ilyen esetben egyedi megállapodás alapján a kért módosításokat
rövid határidőkkel elvégezzük, fenntartva azt a jogot, hogy az így elkészült módosítást a
többi felhasználó számára is elérhetővé tesszük.
Fejlesztési napidíj
Mérnöki fejlesztési napidíj

80.000,-Ft

Követelmények a szoftvercsomag működéséhez
A Dokumedik Magánklinikai Adminisztrációs Rendszer egy kliens/szerver elven működő
szoftvercsomag. Ez azt jelenti, hogy az adatok tárolását egy központi szerver szoftver
végzi, amely nem része az alkalmazásunknak. A működés feltétele, hogy a felhasználó
rendelkezzen az alábbi rendszer szoftverek valamelyikével:


Microsoft SQL Server Express Edition verzió 1-2 munkaállomás kiszolgálására
alkalmas. Telepíthető nem szerver típusú Windows operációs rendszer alá is (Win7,
Win8, Win10).



Microsoft SQL Server Standard Edition verzió. Nagyobb munkaállomás szám (5-10)
felett feltétlenül szükséges.

A felhasználói programok futtatásához Windows operációs rendszerrel rendelkező
számítógépek szükségesek. A minimális Windows operációs rendszer követelmény a
Windows 7 verzió.

