
1. Individuální kontrola přístupu

2. Snadná obsluha pomocí menu 
na dotykové obrazovce

6. Perfektní integrace do 
Vašeho systému ERP/CAx

3.
Správa s automatickým
systémem objednávání a 
výstražným oznamováním 
minimálních stavů

5. Individuálně na míru

4. Zabezpečený odběr  
jednotlivých položek

7.
Inteligentně integrované 
přídavné systémy (např.  
systémy s uzamykatelnými 
skříňkami a zásuvkami)

Vaše výhody

Kontaktujte nás! Rádi Vám poradíme.

Technické údaje

Rozměry (D x Š x V): 1,20 m x 1,20 m x 2,00 m (instalační 
rozměry platí pro obě varianty)

Hmotnost: cca 260 kg

Elektrické napájení: 230 V / 50 Hz (nepřerušené 
napájení při výpadku elektrického 
proudu pomocí modulu UPS)

Připojení: Chráněný konektor 

Připojení k síti:  Konektor LAN / Modul GSM

Operační systém:  Windows 7 – Professional – 64 bit 

Databáze:  SQL-Server 2008R2

Údržba: Hardware je bezúdržbový

Nouzový přístup: Čelní uzamykatelné dveře pro 
údržbu umožňují ve výjimečných 
situacích ruční přístup → 100% 
dostupnost

StoreManagerpro 2160 –  
obsahuje až 2.160 přihrádek pro jednotlivé odběry 

Jako hlavní systém*  30.900 EUR/ks

Jako rozšiřující systém 22.900 EUR/ks

StoreManagerpro 1080 –  
obsahuje až 1080 přihrádek pro jednotlivé odběry

Jako hlavní systém*  20.900 EUR/ks

Jako rozšiřující systém 18.900 EUR/ks

Všechny ceny jsou uváděny v EUR a bez zákonných poplatků a daní.

* Hlavní systémy StoreManagerpro se dodávají včetně dotykové  
 obrazovky, softwaru, skeneru čárového kódu a čtečky RFID.

StoreManagerpro 
ÚSPORA ČASU A NÁKLADŮ PŘI VÝDEJI ZBOŽÍ

CENÍK PLATNÝ OD 01. 04. 2016

INOVATIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY



CENÍK PLATNÝ OD 01. 04. 2016

1. Individuální kontrola přístupu

2. Snadná obsluha pomocí menu 
na dotykové obrazovce

6. Ideální kombinovatelnost

3.
Správa s automatickým
systémem objednávání
a výstražným oznamováním 
minimálních stavů

5. Individuálně na míru

4. Zabezpečený odběr 
jednotlivých položek

7. Volitelně: Perfektní integrace 
do Vašeho systému

Vaše výhody 

Technické údaje

Varianty a velikosti:  Hlavní systém – 717 mm x 725 mm x 1.600 mm 
Přídavné systémy – 717 mm x 725 mm nebo 
1.023 mm x 725 mm vždy v několika výškových 
variantách

Elektrické napájení: 230 V / 50 Hz

Připojení:  Chráněná zástrčka

Připojení k síti: Konektor LAN / modul GSM

Operační systém: Windows 7 – Professional – 64 bit

Databáze: SQL-Server 2008R2

Údržba: Hardware je bezúdržbový

StoreManagerstart

Jako hlavní systém*  od 5.500 EUR/ks

Jako rozšiřující systém od 2.400 EUR/ks

Přesné ceny závisí na individuální konfiguraci. 

Všechny ceny jsou uváděny v EUR a bez zákonných odvodů a daní.

* Hlavní systém StoreManagerstart se dodává včetně dotykové  
 obrazovky, softwaru, skeneru čárového kódu a čtečky RFID.

StoreManagerstart

ZÁKLADNÍ MODUL PRO ÚSPORU ČASU A NÁKLADŮ PŘI VÝDEJI ZBOŽÍ

Kontaktujte nás! Rádi Vám poradíme.

INOVATIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY



Služby

Uvedení do provozu / „Základní“ školení 1.749 EUR

Uvedení do provozu / „Rozšířené“ školení  2.997 EUR

Telefonická podpora: 60 EUR / hod.
 (výpočet po 5 minutách)

Vzdálený přístup: 80 EUR / hod.
 (výpočet po 5 minutách)

Technik: 70 EUR / hod.
 (výpočet po 30 minutách)

Technik na místě: 100 EUR / hod.
 (plus cestovní náklady)

Standardní rozhraní        v ceně 
StoreManagerpro  

Rozšiřující rozhraní  Od 769 EUR 
StoreManagerpro   

1. Základní modul 499 EUR

Servisní smlouva na údržbu softwaru na 

1 rok

Popis plnění:

· Bezplatné aktualizace softwaru

· Bezplatná telefonická podpora při 
poruchách

· Bezplatný vzdálený přístup

2. Rozšířená verze 1.249 EUR

Servisní smlouva na údržbu softwaru na 

1 rok

Servis na místě 

Popis plnění:

· Bezplatné aktualizace softwaru

· Bezplatná telefonická podpora při 
poruchách

· Bezplatný vzdálený přístup

• Po telefonické dohodě a na dotaz s  
garantovaným vzdáleným přístupem 
zaslání náhradních dílů ještě ve stejný 
pracovní den nebo servis na místě  
následující pracovní den.

3. Professional 1.699 EUR

Servisní smlouva na údržbu softwaru na 

1 rok

Servis na místě 

Prodloužení záruky (max. 3 roky)

Popis plnění:

· Bezplatné aktualizace softwaru

· Bezplatná telefonická podpora při 
poruchách

· Bezplatný vzdálený přístup

• Po telefonické dohodě a na dotaz s  
garantovaným vzdáleným přístupem 
zaslání náhradních dílů ještě ve stejný 
pracovní den nebo servis na místě  
následující pracovní den.

· Prodloužení záruky o jeden rok  
(s výjimkou PC)

PODPORA A SERVIS

Doplňkové školení 

Školení   395 EUR 
1–2 uživatelé         (paušálně)

Školení 445 EUR 
3–4 uživatelů  (paušálně)

Školení na vyžádání 
od 5 uživatelů  
 

  
Cestovní výdaje 

Doba cesty: 80 EUR/hod. 
 (výpočet po 30 minutách)

Cestovní náklady: 0,55 EUR / km 

Poznámka:

Vedlejší náklady, jako přenocování, veřejné dopravní prostředky, taxi nebo autopůjčovna vč.  
parkovacích poplatků, letenky apod., budou vyúčtovány podle skutečných nákladů.

Všechny uvedené ceny platí netto plus DPH.

INOVATIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY


