Objednávku odešlete na
support@it-matchmaker.cz
Ceny a podmínky pro zákazníky
Licence a služby
Poz. 1

®

IT-Matchmaker report

1

zdarma

®

 IT-Matchmaker –Lizence: Modul Report
- Rešerše řešení (omezený vyhledávací profil) a report analýzy
Poz. 2

®

IT-Matchmaker light

1

zdarma

®

 IT-Matchmaker –Lizence: Modul Rešerše trhu
- Rešerše řešení (vyhodnocení softwarových řešení)
- Rešerše referencí (analýza referencí poskytovatelů)
- Top20 Report (vyhodnocení, max. 20 Softwarových řešení; pdf-formát)
Poz. 3

®

IT-Matchmaker compact







Poz. 4

2,3

18 500 Kč

®

IT-Matchmaker –Lizence: Modul Výběrové řízení
Rešerše řešení, rešerše referencí, Top20 Report
Předloha pro vytvoření štíhlého profilu požadavků
®
Realizace výběrového řízení pomocí IT-Matchmaker
Report výběrového řízení (porovnání výsledků výběrového řízení)
Telefonický koučing od expertů IT-Matchmaker CZ
®

IT-Matchmaker professional

2,3

38 000 Kč

®

 IT-Matchmaker –Lizence: Modul výběrové řízení
- Rešerše řešení, rešerše referencí, Top20 Report
- Rozsáhlé předlohy specifikací
- Realizace výběrového řízení pomocí IT-Matchmaker®
- Report výběrového řízení (porovnání výsledků výběrového řízení)
 Start-Up-Workshop Výběr softwaru
- Definice projektu (postup a hrubý projektový plán)
- Seznámení s využitím IT-Matchmaker® při projektu výběru softwaru
- Zákaznicky specifická konfigurace předloh specifikací
Pos. 5

®

IT-Matchmaker předloha specifikace

95 000 Kč

®

 IT-Matchmaker –Lizenz: Modul Specifikace
- Využití předlohy specifikace pro jedno (1) výběrové řízení bez ITMatchmaker

®

Ceník je platný od 01.07.2015. Ceny nezahrnují DPH. Platí aktuální všeobecné obchodní podmínky společnosti Trovarit AG ( www.trovarit.com , www.itmatchmaker.cz).
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Objednávku odešlete na
support@it-matchmaker.cz
Tímto závazně objednáváme:

Licence a služby
 Poz. 1 IT-Matchmaker® report (licence)1
®

zdarma



Poz. 2

IT-Matchmaker light (licence, platnost licence 3 měsíce)



Poz. 3

IT-Matchmaker compact ( licence, platnost licence 12 měsíců)



Poz. 4

IT-Matchmaker professional (licence, platnost licence 12 měsíců)



Poz. 5

IT-Matchmaker předloha specifikace (licence pro 1 projekt)

1

®

zdarma
2,3

®

18 500 Kč
2,3

®

38 000 Kč
95 000 Kč

Ceník je platný od 01.05.2015. Ceny nezahrnují DPH.
V ceně workshopů nejsou zahrnuty cestovní náklady. Pro cestování bude dohodnut paušál. Základem pro určení paušálu je částka 11,5 Kč za ujetý
kilometr (mezi kanceláří a sídlem zákazníka).
Platí aktuální všeobecné obchodní podmínky společnosti Trovarit AG ( www.trovarit.com , www.it-matchmaker.cz).
1

S využitím IT-Matchmaker® light a IT-Matchmaker® report dává uživatel až do odvolání společnosti Trovarit AG svolení k tomu, aby jím zadané kontaktní
údaje předala až patnácti poskytovatelům, kteří dle jeho profilu rešerše odvovídají zadání. Toto svolení může uživatel nahradit a odvolat zaplacením
jednorázového poplatku 20000 Kč (IT-Matchmaker® light) příp. 2500 Kč (IT-Matchmaker® report).

2

S využitím licence IT-Matchmaker® compact a IT-Matchmaker® professional dává uživatel až do odvolání společnosti Trovarit AG svolení k tomu, aby
vyúčtovala poskytovateli, vybranému během výběrového řízení, evaluační poplatek ve výši 3,50% z objemu investice na licence a služby. Toto svolení
může uživatel nahradit a odvolat převzetím evaluačního poplatku, pokud tak oznámí před odesláním výběrového řízení přes IT-Matchmaker.

3

Využití předlohy specifikace IT-Matchmaker® v rámci licence IT-Matchmaker® compact a IT-Matchmaker® professional předpokládá, že během 12
měsíců proběhne výběrové řízení na projekt pomocí IT-Matchmaker®. Pokud v této lhůtě neproběhne výběrové řízení přes IT-Matchmaker®, bude splatný
uživatelský poplatek za předlohu specifikace ve výši 95000 Kč. Prodloužení této lhůty je možné na základě dohody.

Firma:

Jméno, Příjmení:

Ulice:

PSČ, město:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Místo, datum

Závazný podpis a razítko
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