Cardberg, s.r.o.
Dončova 1445/9
Ružomberok, Slovakia
info@cardberg.com
www.cardberg.com

Cenová ponuka
Východní Krkonoše
Predmetom cenovej ponuky je dodávka a implementácia softwarového riešenia na prevádzku
turistickej karty na území Východní Krkonoše.
Softwarové riešenie – Turistická karta
Názov položky

Softwarový
produkt
Turistická karta

Funkcie

–

Aplikácia na akceptáciu
kariet - platforma Android a
iOS

Webshop

Servisné služby

-

Manažment zľavových programov
Štatistiky využitia karty a reporty
Manažment skladových zásob
Export zliav na webstránku
Balíkové služby
Správa užívateľských kont
Neobmedzený počet typov kariet
Manažment užívateľov

-

Aplikácia akceptuje karty automaticky a v reálnom čase
vyhodnocuje nárok na zľavu na ktorý upozorní zvukovým
signálom.
Samoakceptácia karty – vhodné pre použitie v stojane na
miestach s veľkým počtom turistov

-

-

Online nákup digitálnej karty alebo služieb
Správa obsadenosti a počtu vstupov
Backend pre akceptačné miesta
Prepojenie s platobnou bránou

-

Prevádzka systému na vlastnom HW
Technická podpora 24/7
Monitoring a zálohy
Priebežné updaty
Garancia bezpečnosti a ochrany osobných údajov
Školenie a manuál

-

Digitálna verzia karty

-

Vlastná aplikácia na platformu Android a iOS s ochranou proti
zneužitiu karty
Možnosť vystavenia a odoslania digitálnej karty v systéme

Prepojenia

-

Prepojenie na Ubyport
Štatistický úrad
API pre PMS a jeho prevádzka

-

Správa a prevádzka prepojenia turniketov

Turnikety

Jednoduchosť

Prehľadnosť

Cena bez
DPH

600 € / mesiac

V cene licencie

150 € / mesiac

V cene licencie

2000 €
jednorázovo

200 € / mesiac

Spoľahlivosť

100 € / mesiac

Dostupnosť

Dodatočné funkcie/služby

-

Skidata, Axes licencia a programovanie
Programátorské práce
Platobná brána
Prepojenia
Dizajn APP digitálna karta
Ostatné extra programátorské práce na základe špecifikácie

8750 €

*Cena je na základe predbežného, hrubého odhadu

Bežná cena licencie na obdobie 1 rok

12600 €

Zľavená cena na obdobie 5 rokov

30800 €

* Spoločnosť Cardberg, s.r.o. je platca DPH.
V Ružomberku dňa 11.01.2021
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