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Úvod
I.

Základní charakteristika dodavatele Selva – váhy s.r.o.

Společnost Selva – váhy s.r.o. byla založena v březnu roku 2004 jako nástupnická společnost
firmy SELVA která byla založena v roce 1991 jako ryze česká firma bez účasti zahraničního kapitálu
se sídlem v Kroměříži. V roce 1996 přesunula svou provozovnu do vlastních objektů v Hulíně.
Nosnými činnostmi jsou:

-

Prodej a servis registračních pokladen, pokladních systémů a jiného obchodního
vybavení

-

Výroba a servis průmyslových vah, od roku 1993 vyrábíme vlastní řadu
průmyslových tenzometrických vah, v různých velikostech a v různé povrchové
úpravě.

-

Prodej a servis vah obchodních, jeřábových, počítacích, laboratorních, kontrolních

Naši společnost klade velký důraz na služby spojené s údržbou a servisem pokladen a pokladních
systémů. Naším cílem byla vždy spokojenost zákazníka. Disponujeme vlastním školícím
a konzultačním střediskem.
Jednou z našich priorit je také velmi pečlivý výběr subdodavatelů, a komponentů pro dílčí dodávky ve
větších zakázkách. Vysoká kvalita jejich produktů, dodržování sjednaných termínů a spolehlivý servis,
to jsou základní klíče jejich výběru.
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Celkový popis dodávky

Software PC pokladna nahrazuje registrační pokladnu a spolu s periferiemi jako je čtečka čárových
kódů, pokladní zásuvka, pokladní tiskárna, zákaznický displej, dotyková obrazovka tvoří plnohodnotné
obchodní místo.
Základní vlastnosti PC Pokladny:
Neomezené množství položek
Neomezené množství skupin
- uživatelské rozhraní je přizpůsobeno ovládání na dotykovém displeji, rychlé ovládání pomocí
klávesnice
- až 300 předdefinovaných kláves se zboží v 5ti. kategoriích
- spolupráce se snímačem čárového kódu pro identifikaci zboží/zákazníka(prefix 99)/váhového
čárového kódu (prefix 2)
- platba hotově/kartou/stravenkou
- evidence odběratelů s možnosti nastavení individuální slevy/ceny
- sleva na položku nebo celý doklad
- fulltextové hledání zboží, zadávání zboží pomoci kódu/čárového kódu/položky
- svázání obalu se zbožím
- volitelné propojení se skladovou evidencí
- evidence vkladů a výběrů do pokladny, nastavení uživatelských práv
- práce v síti, uložení dat v MSSQL databázi
- detailní přístupová práva k jednotlivým funkcím
PC Pokladna umožňuje:
Prodej pomocí čárového kódu uloženého v katalogu
Prodej pomocí předdefinovaných tlačítek
Prodej bez katalogu - korunový prodej
Prodej bez katalogu - prodej na skupiny
Minimální konfigurace počítače:
Osobní počítač nebo notebook s procesorem s taktem 2 GHz a vyšším. Operační systém – Microsoft
Windows XP, 7, 8, 8.1 a vyšší, vždy v české verzi, včetně všech dostupných aktualizací. Operační
paměť min. 4 GB RAM.
pevný disk – pro komfortní práci doporučujeme rychlý pevný disk SATA s min. 7 200 otáčkami a
alespoň 10 GB volného místa pro chod programu. Monitor s minimálním rozlišením 1024 x 768.
Cena:
PC Prodejna – 2.990,PC Prodejna + sklad – 6.990,-
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Hardware, příslušenství:
OKP300 TERMO TISKÁRNA
Velice odolná termální tiskárna s velmi rychlým tiskem
až 250mm/s a šířkou účtenky 80mm.
Tiskárna se vyznačuje velmi jednoduchou obsluhou a je
vhodná do všech typů provozů, obchodů i restaurací.
Má automatický střih účtenky a trhačku papíru.
Tiskárna je vybavena 3 in 1 rozhraním (USB, RS-232 a
Ethernet s podporou DHCP)
Cena - 5.290,- Kč
POKLADNÍ ZÁSUVKA
Skvěle technicky provedená černá pokladní zásuvka s
konektorem RJ10P10C, 5x bankovky, 9x mince,
vyjímatelný mincovník, rozměr 410x425x90 mm, přední
vhoz pro bankovky, boční vedení, lze otvírat klíčem,
barva černá.
Cena - 2.490,- Kč
RUČNÍ ČTEČKA ČÁR. KÓDU
Výkonný CCD snímač se snímacím dosahem až 390 mm.
Vhodný pro všechna běžná rozhraní od PC k nejrůznějším
POS terminálům.
Cena - 2.190,- Kč volitelně + 1.500,- stojánek
ZÁLOŽNÍ ZDROJ
Kompaktní záložní zdroj UPS s baterií 600 VA a 4 zásuvkami
chráněnými proti přepětí z toho 2 výstupy chráněné baterií,
doba zálohování až 20 minut (v závislosti na zatížení).
Cena - 1.790,- Kč
ZÁKAZNICKÝ DISPLAY
Zeleně svítící VFD displej, alfanumerický 2x20 znaků s
plnou diakritikou, nastavitelná výška displeje, barva černá.
Připojení RS-232.
Cena - 1.990,- Kč
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PC / TERMINÁL (ceny vždy již včetně WINDOWS + myš, klávesnice)
a. Klasické PC + LCD monitor – od 9.500,b. Sestava All In One (vše v jednom) – od 9.500,c. Klasické PC + dotykový LCD monitor – od 12.000,d. Sestava All In One (vše v jednom) s dotykovým monitorem – od 14.400,e. Profesionální PC sestava All in One – od 19.200,-

Sestava ALL in One

(ilustrační obrázky)

Klasické PC + monitor

Příplatky nezahrnuté v dodávce
Školení obsluhy …… 500,- / hod (předpoklad pro danou instalaci cca 2 hodiny)
Poplatky spojené s budoucím provozem systému – Servisní smlouva
a.) Podpora TYP C - cena 1.000,- / rok (cena podpory rozpočítána na jeden
kalendářní měsíc - 83,-) možno platit pololetně
v ceně jsou pravidelné legislativní aktualizace programu
technická podpora po emailu
cena servisní hodiny v případě výjezdu technika 550,- / hod
servisní zásah nejpozději do 4 pracovních dnů
zapůjčení náhradního PC/Terminálu – 600,- / týden
b.) Podpora TYP B - cena 3.500,- / rok (cena podpory rozpočítána na jeden
kalendářní měsíc - 291,-) možno platit pololetně
v ceně jsou pravidelné legislativní aktualizace programu
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c.) Podpora TYP A - cena 4.700,- / rok (cena podpory rozpočítána na jeden
kalendářní měsíc - 391,-) možno platit pololetně
v ceně jsou pravidelné legislativní aktualizace programu
technická podpora po emailu, telefonu, + připojení přes vzdálenou správu, pomocí
které lze vyřešit cca 90% na dálku bez nutnosti výjezdu technika, max. 3x za měsíc
(nutné internetové připojení)
cena servisní hodiny (nad rámec výše uvedeného) 350,- / hod
servisní zásah nejpozději do 2 pracovních dnů
zapůjčení náhradního PC/Terminálu – 300,- / týden
Hodinové sazby bez uzavření servisní smlouvy
Servisní zásah …… 600,- / hod
Vzdálený servisní zásah …… 750,- / hod

Záruka: 24 měsíců na software, 12 měsíců na hardware
Dodání: do 5 -7 dnů
Záruční a pozáruční servis: Selva–váhy s.r.o. (nebo jiná partnerská organizace z lokality
zákazníka)
V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat. Věřím, že Vás naše nabídka
zaujme a těším se na další spolupráci.
S pozdravem
Josef Hora

II.
II.1

Způsob zavádění projektu
Dodací podmínky

Nabízenou pokladny je možno dodat do navržených termínů od učinění písemné objednávky.
Pokladny je možno dodat na adresu určenou odběratelem, nebo jej vyzvednout v objektu dodavatele
na adrese: Kroměřížská 256 Hulín.
Platnost nabídky: 30 dnů
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II.2

Školení

U dodávky pokladen probíhá školení obsluhy pokladny přímo na místě určeném odběratelem, nebo
v objektu dodavatele na adrese: Kroměřížská 256 Hulín.

III.

Provozní podmínky

III.1 Údržba


Zařízení je bezúdržbové.

III.2 Záruční a pozáruční servis
Tento servis zajišťujeme přímo u zákazníka, nebo na naší provozovně v Hulíně. Servis se řídí platným
reklamačním řádem.

IV.

Cenové údaje

IV.1 Pořizovací náklady
Uváděné ceny jsou bez DPH 21% a jsou garantovány v případě, že se kurz měny EURO nezmění o
více než 5%. V takovém případě vyvolá dotčená strana jednání o změněn cen.

IV.2 Provozní náklady
Vzhledem k dlouhým záručním lhůtám, nízké poruchovosti zařízení, zaškolení nové obsluhy, bez
údržbovému provozu jsou provozní náklady minimální.
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