11.03.2020

Předmět:

Fwd: Systém HER Built-in 5 BOX Edition - aktualizace cenové nabídky

Od:

"Bocán, Jozef" <bocan@trutnov.cz>

Odesláno: 05.03.2020 18:21:25
Komu:

"Jiří Masařík" <masarik@trutnov.cz>;

---------- Forwarded message --------Od: Zdeněk Němec <bitest.nemec@gmail.com>
Date: čt 5. 3. 2020 v 17:31
Subject: Systém HER Built-in 5 BOX Edition - aktualizace cenové nabídky
To: Bocán, Jozef <bocan@trutnov.cz>

Vážený pane J. Bocáne,
posílám Vám aktualizaci cenové nabídky ze dne 21.11.2019 - hlasovací, konferenční systém
HER Built-in 5 BOX Edition.
Cenová nabídka – forma upgrade, kde se snažíme zvýhodnit naše dlouholeté zákazníky,
kteří jsou spokojeni, jak s našimi produkty, tak i s našimi službami.

Systém HER Built-in 5 BOX Edition, zabudovaný do dřevěného šasi
Hlasovací a konferenční systém HER Built-in 5 BOX Edition – zapouzdřený v dřevěné
čepované krabičce

Tento systém se stal vlajkovou lodí mezi hlasovacími a konferenčními systémy.
Jednou z hlavních předností systému je zvolený design hlasovací a konferenční jednotky, který je podtržen zabudováním
do dřevěné čepované krabičky. Jako materiál je požit euro dřevěný masiv. Provedení hlasovací a konferenční jednotky je v
černé barvě.
Další z předností tohoto systému je intuitivnost.
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Aby jednotka byla pro uživatele jednoduchá na ovládání a nemusel se uživatel relativně složitě zabývat problémem, které
tlačítko v daný okamžik zmačknout (číst nápisy u tlačítek, či číst názorné symboly), tak se např. v okamžiku, kdy mají
zastupitelé hlasovat, rozblikají LED diody u příslušných tlačítek (zelená LED dioda – PRO, žlutá LED dioda – ZDRŽEL SE,
červená LED dioda – PROTI). Provedením volby, např. PRO, LED diody u tlačítek PROTI a ZDRŽEL SE zhasnou. LED dioda u
tlačítka PRO zůstane svítit zeleně.
HER Built-in 5 se stal vlajkovou lodí nejen z hlediska designového, ale hlavně z hlediska spolehlivos a kvality. Jsou u něj použity velice
kvalitní komponenty, které zaručují velice vysokou spolehlivost.
Nejdůležitější předností tohoto systému je - plnohodnotný

konferenční systém.

Centrální jednotka tohoto systému vám umožní, nejen že budete schopni s tímto systémem pokrýt akt jednání
zastupitelstva města, ale zároveň i jiné akce odehrávající se v daném sále. Tato centrální jednotka je určena jak pro
jednání zastupitelstva města tak i, v případě pokud není spuštěn žádný aplikační SW, pro jednání různých výborů,
tiskovky atd. Systém je od narození plnohodnotným konferenčním systémem se zaměřením o co možná nejširší
využití sálu. Při konferenčním využití systému není potřeba čipových karet, na klávesnici jednotky je funkční pouze tlačítko
pro zapnutí a vypnutí mikrofonu.

Hlasovací systém HER Built-in 5 – nedávné reference:
Kraj Vysočina
Statutární město Ostrava, Magistrát
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Slezská Ostrava
Statutární město Třinec
Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 1, 3 a 4
Statutární město Liberec, Městský obvod Vratislavice nad Nisou
Městská část Praha 5
Město Uherský Brod
Město Česká Třebová
Město Třebíč
Město Soběslav
atd.

Výhody:
Nejnovější elektronické součástky, kvalita, vysoká spolehlivost
Moderní design, černé provedení
Intuitivnost, LED diody u jednotlivých tlačítek pomáhají uživateli s obsluhou jednotky
Plnohodnotný konferenční systém

Cenová kalkulace – 33 + 1 uživatelů
34 ks hlasovacích a konferenčních jednotek HER Built-in 5 BOX Edition
34 ks mikrofonních krků se svítícím LED prstencem
centrální jednotka
mobilní kabeláž

2/4

11.03.2020

Kurz Kč / EUR 21.11.2019:
Kurz Kč / EUR 05.03.2020:

Cenová nabídka

25,520
25,355

HER systém - hlasovací, evidenční a řídící

systém

Položka

Cena bez DPH

Cena s DPH

HER systém - drátový konf. systém Built-in 5 BOX Edition

410 161,00 Kč

konfernční systém, řízené mikrofony, identifikace pomocí čipové karty

496 295,00 Kč

HER systém – příslušenství
Položka

Cena bez DPH

Čipové karty

16 493,00 Kč

Ks

Cena s DPH

40

19 957,00 Kč

HER systém - základní software, roční licence
Položka
HER systém - modul řízení a obsluhy systému, roční licence
HER SIE - modul indexace zvukové nahrávky (HTML5), roční
licence

Cena bez DPH
14 157,00 Kč

Cena s DPH
17 130,00 Kč

2 613,00 Kč

3 162,00 Kč

Upgrade cenová politika – cenové zvýhodnění stávající obchodních partnerů.
*Cenová nabídka pro Město

Cenová nabídka

Trutnov:

HER systém - hlasovací, evidenční a řídící

systém

Položka
HER systém - drátový konf. systém Built-in 5 BOX Edition upgrade
konfernční systém, řízené mikrofony, identifikace pomocí čipové karty

Cena bez DPH

Cena s DPH

360 941,00 Kč

436 739,00 Kč

HER systém – příslušenství
Položka

Cena bez DPH

Čipové karty - upgrade

10 730,00 Kč

Ks
40

Cena s DPH
12 983,00 Kč

HER systém - základní software, roční licence 2020 v ceně
Položka
HER systém - modul řízení a obsluhy systému, roční licence
HER SIE - modul indexace zvukové nahrávky (HTML5), roční
licence

Upgrade cena celkem:
Upgrade, cenové zvýhodnění:

Cena bez DPH
14 157,00 Kč

Cena s DPH
17 130,00 Kč

2 613,00 Kč

3 162,00 Kč

371 671,- Kč bez DPH
- 54 983,- Kč bez DPH
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Cena bezdrátového systému HER, který doposud používáte:
568 616,- Kč bez DPH
Pořízení červen 2008.

Prosím, kdyby bylo potřeba ještě něco doplnit, či vysvětlit. Ozvěte se, velice rádi tak učiníme.

S přáním hezkého dne

Zdeněk Němec
obchodní ředitel
*****************************

Zdeněk Němec - BitEST
Hloušecká 25/11
284 01 Kutná Hora

tel.:
327515118, 327514837
mobil: 603245000
e-mail: prodej@bitest.cz
bitest.nemec@gmail.com

www.bitest.cz
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