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ČMIS KANCELÁŘ ONLINE
USNADNĚTE SI ŽIVOT

Cesta do práce dnes trvá jedno kliknutí

Bezpečný a spolehlivý informační systém pro vaši kancelář. Připojte se k výkonnému 
serveru se všemi potřebnými programy pro vaši práci. Kdekoli po světě získáte jediné 
a stejné pracovní prostředí, programy i data. Veškeré starosti se správou systému 
přenechejte profesionálům.

Získáte:

   Dostupnost vaší kanceláře z celého světa na   

jedno kliknutí

   Okamžitou technickou pomoc online

   Bleskový chod aplikací i na starších počítačích

   Legální programové vybavení za minimální 

cenu

   Informační systém spravovaný profesionály

   Přístup k internetu raketovou rychlostí

   Absolutní bezpečnost uložených dat

Využijte výhod Kanceláře Online:

   Snadný přístup ke společným programům i 

datům pro pobočky, obchodní zástupce, klienty 

nebo externí spolupracovníky.

   Žádné investiční náklady na IT

   Minimální a konstantní provozní náklady na IT

   Možnost práce z domova

   Více zaměstnanců i bez nafukovacích kanceláří
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Komu svěříte svá data?

Obvyklé kancelářské PC nebo server

Pod stolem v kanceláři
V samostatné místnosti - serverovně

Jeden pevný disk počítače až diskové pole raid v 
serveru

Přímo ze zásuvky nebo záložního zdroje UPS

Ručně v PC, na CD/ Flashdisk
Automaticky v serveru, na páskovou mechaniku

Jeden jednojádrový až dvoujádrový procesor,
1 GB - 4 GB RAM

Žádný nebo základní antivir a firewall

Svépomocí, vlastním technikem nebo externí fi rmou

Svépomocí, vlastním technikem nebo externí fi rmou

Desítky až stovky tisíc korun

Serverová farma ČMIS Kancelář Online

Speciální datové centrum, klimatizované místnosti, dohled 
kamer, bezpečnostní ostraha, uzamčeno v 19" rozvaděčích

Disková pole Dell: 45 hotswap pevných disků v poli,
redundantní hotswap řadiče i napájecí zdroje

Samostatné napájecí okruhy, záložní zdroje UPS,
dieselagregáty

Automatizovaný profesionální systém, disaster i rollback 
zálohy na disková pole i mimo prostor datového centra

Servery Dell: dva až čtyři čtyřjádrové procesory Intel Xeon, 
32 GB - 72 GB RAM

Profesionální hardwarové i softwarové zabezpečení proti
všem známým útokům

On-line dohled specializovaných profesionálů

On-line záložní servery, 4 hodinová garance opravy Dell

Miliony korun
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Společnost Českomoravské informační systémy s. r. o. je předním českým poskytovatelem online 
služby, spočívající v provozování kancelářského pracovního prostředí, které je dostupné odkudkoliv přes 
internet. Tato služba je poskytována formou SaaS (Software as a Service) na vlastní infrastruktuře 
značky DELL umístěné v datovém centru na páteřní síti internetu.
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Tarif Economy Business Enterprise Enterprise plus Custom

Aktivní uživatelský účet     o

Systémová správa     o

Vzdálená plocha a zákl. programové vybavení     o

Data uživatele 1 GB 5 GB 10 GB 15 GB o

Výkon Bronz Silver Gold Platinum o

Zálohování 5x 1/24 hod 5x 1/24 hod 5x 1/24 hod 14x 1/24 hod o

Dostupnost systému 99 % 99,5 % 99,9 % 99,99 % o

Měsíční poplatek bez DPH 450 Kč 700 Kč 1 000 Kč 1 350 Kč o

Tarif Economy Business Enterprise Enterprise plus Custom

Aktivní uživatelský účet     o

Systémová správa     o

Vzdálená plocha a zákl. programové vybavení     o

Data uživatele 1 GB 5 GB 10 GB 15 GB o

Výkon Bronz Silver Gold Platinum o

Zálohování 5x 1/24 hod 5x 1/24 hod 5x 1/24 hod 14x 1/24 hod o

Dostupnost systému 99 % 99,5 % 99,9 % 99,99 % o

Měsíční poplatek bez DPH 450 Kč 700 Kč 1 000 Kč 1 350 Kč o

Tři jednoduchá rozhodnutí Vám stačí k vyřešení nejdůležitějších IT potřeb:

  

  Business: Tarif optimalizovaný pro uživatele účetních, ekonomických a dalších programů  vyžadujících 
dostatečný výkon a kapacitu, a jejichž spolehlivý provoz je důležitý pro práci jednotlivých uživatelů.   

  Enterprise: Tarif určený pro náročné uživatele informačních systémů, na kterých závisí práce zaměstnanců 
nebo provoz celé společnosti. Vhodný pro programy s vysokými požadavky na výkon serveru nebo programy 
se značným objemem dat ukládaných do SQL databází.

  Enterprise Plus: Nejvyšší tarif určený pro nejnáročnější uživatele vyžadující mimořádný výkon, kapacitu a 
bezpodmínečnou dostupnost pro informační systémy, na kterých závisí provoz celé organizace.

Všechny tarify obsahují přístup na vzdálenou plochu a základní programové vybavení: Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Acrobat reader, archivační program, prohlížeč obrázků.

1. Vyberte si odpovídající tarif:

Economy: Úsporný tarif vhodný pro nenáročné uživatele provozující základní programové vybavení.

2. Zvolte si uživatelskou podporu:

Kdy chcete řešit Váš požadavek?
  Pracovní dny 8-17:

ního nebo ekonomického programu v pracovních dnech mezi 8:00 a 17:00.

  Nonstop 24/7: Řešení určené pro uživatele vyžadující řešení požadavků nonstop - 24 hodin denně, 7dní 
v týdnu. Jedná se např. o uživatele, kteří potřebují provádět údržbu nebo upgrade informačního systému 
mimo pracovní dobu, nebo často pracují ve večerních či nočních hodinách nebo o víkendech.

 Varianta určená pro uživatele, kteří se spokojí s řešením požadavků např. upgrade účet-

V jaké lhůtě požadujete zahájení řešení požadavku?
  Mini Support: Úsporný tarif vhodný pro nenáročné 

uživatele, kterým postačuje řešení požadavků 
nejpozději následující pracovní den.

  Standard Support: Tarif vhodný pro zákazníky, jejichž 
práce je závislá na funkčnosti programů a potřebují 
rychlé řešení požadavků - nejpozději do 4 hodin od 
nahlášení.

  Premium Support: Tarif určený pro nejnáročnější 
uživatele, jichž práce je bezprostředně závislá na 
funkčnosti informačního systému a vyžadující 
okamžité řešení požadavků.

Uživatelská podpora

Online uživatelská podpora a reakční doba Cena

V pracovní dny 8-17 hod - Mini Support 200 Kč

V pracovní dny 8-17 hod - Standard Support 500 Kč

V pracovní dny 8-17 hod - Premium Support 800 Kč

Nonstop 24/7 - Mini Support 400 Kč

Nonstop 24/7 - Standard Support 700 Kč

Nonstop 24/7 - Premium Support 1 000 Kč

Online uživatelská podpora a reakční doba Cena

V pracovní dny 8-17 hod - Mini Support 200 Kč

V pracovní dny 8-17 hod - Standard Support 500 Kč

V pracovní dny 8-17 hod - Premium Support 800 Kč

Nonstop 24/7 - Mini Support 400 Kč

Nonstop 24/7 - Standard Support 700 Kč

Nonstop 24/7 - Premium Support 1 000 Kč

Online uživatelská podpora a reakční doba Cena

V pracovní dny 8-17 hod - Mini Support 200 Kč

V pracovní dny 8-17 hod - Standard Support 500 Kč

V pracovní dny 8-17 hod - Premium Support 800 Kč

Nonstop 24/7 - Mini Support 400 Kč

Nonstop 24/7 - Standard Support 700 Kč

Nonstop 24/7 - Premium Support 1 000 Kč
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Tarify - programové vybavení

Programové vybavení Cena

Skupina 1 100 Kč

Skupina 2 200 Kč

Skupina 3 300 Kč

Microsoft Office 2007 Standard 300 Kč

Microsoft Office 2007 Professional Plus 400 Kč

3. Určete si programové vybavení:



Nejčastěji používané programové vybavení (účetní, 
ekonomické, ERP, CRM a další oborově specifické 
programy) jsou rozděleny do tří skupin dle náročnosti na 
jejich provoz a správu. Informujte se u vašeho 
obchodníka do jaké skupiny patří vámi vybraný program. 

Další volby společné pro všechny uživatelské účty klienta

Určete si kapacitu, kterou potřebujete pro data sdílená 
mezi všemi uživatelskými účty vašich kolegů.

Vyberte si řešení na míru Vaším představám
Pokud potřebujete rozšířit služby vybrané v předchozích třech krocích konfigurace uživatelského účtu, 
prostudujte si kompletní ceník a podrobné specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online. S pomocí vašeho 
obchodníka sestavte tarif Custom - nastavte si parametry výkonu, kapacity, dostupnosti, programového vybavení, 
zálohování i dalších specifických požadavků.

Tarify - sdílená data

Sdílená data Cena

1 GB 50 Kč

5 GB 150 Kč

10 GB 250 Kč

Za každých dalších 5 GB 100 Kč

Aktivujte si svůj vlastní virtuální server, pokud 
potřebujete provozovat specifické programové 
vybavení, chcete poskytnout administrátorský 
přístup vlastnímu správci, případně máte-li další 
specifické požadavky na nastavení a konfiguraci 
serveru.

Provoz vlastního virtuálního serveru

Provoz vlastního virtuálního serveru Cena

Provoz virtuálního serveru 1 000 Kč

Rekapitulace nastavení Vašeho uživatelského účtu

Položka Cena

1. Základní tarif                              Kč

2. Uživatelská podpora                              Kč

3. Programové vybavení                               Kč

Celkem za 1 uživatelský účet měsíčně:                              Kč


