
Ceník aplikace Task Manager

TaskManager si můžete pořídit ve 2 variantách
• cloud (SaaS - provozován na našich serverech) nebo
• stand-alone (instalován přímo na Váš server)

TaskManager v cloudu (SaaS – Software jako služba)
Počet uživatelů Cena při měsíčních platbách Cena při jednorázové roční platbě

Do 2 0 Kč 0 Kč (0 Kč / měsíc)
Do 5 420 Kč 4 320 Kč (360 Kč / měsíc)
Do 20 860 Kč 9 980 Kč (830 Kč / měsíc)
Do 50 1 550 Kč 15 600 Kč (1 300 Kč / měsíc)
Do 100 2 600 Kč 27 000 Kč (2 250 Kč / měsíc)
Do 150 3 600 Kč 37 200 Kč (3 100 Kč / měsíc)
Nad 150 4 500 Kč 44 400 Kč (3 700 Kč / měsíc)

V rámci ceny licence je dále zahrnuto
• Instalace Zdarma (zřízení subdomény www.taskmanager.cz/vase_firma/)
• Konfigurace zdarma do celkové doby 4h
• Licenční servis zdarma (vždy nejnovější verze TaskManageru)
• Garance dostupnosti (99,7% )
• Automatické zálohování (1xdenně, zálohy jsou uchovávány 14 dní)
• E-mail podpora/helpdesk (odpovědi do dvou pracovních dnů) zdarma

Další služby
• Prioritní podpora

Je Váš čas a Vaši pracovníci na prvním místě? Využijte naši prioritní podporu a Vaše dotazy a 
problémy budou řešeny prioritně. Můžete si zvolit z následujícíh dvou variant prioritní podpory:

      Prioritní online podpora (reakční doba 8h): +1 500,- Kč/měsíc
      Telefonická podpora (okamžité řešení problému): +7 000,- Kč/měsíc

• Licenční servis
Nechcete zůstávat ani o krok zpět? Přibližně každé 4 měsíce vychází nová verze TaskManageru. 
Objednejte si licenční servis a budete informováni o vlastnostech nové verze, o nových technologiích
a budete mít kažnou novou verzi k dispozici zdarma ke stažení.+ 1 200,- Kč/rok

• Branding
přizpůsobení TaskManageru firemnímu vizuálnímu stylu, cena dle rozsahu

• Školení uživatelů
představení produktu, uživatelského rozhraní, praktické vyzkoušení na testovací instalaci + 4 500,- 
Kč

• Školení manažerů
představení produktu, uživatelského i manažerského rozhraní, praktické vyzkoušení na testovací 
instalaci + 6 000,- Kč
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TaskManager stand-alone – instalace na Váš server
Délka licence Cena v Kč Počet uživatelů

1 rok 48 000

Neomezeně
2 roky 86 000
3 roky 121 000

Neomezeně 177 000

V rámci ceny licence je dále zahrnuto
• Instalace Zdarma (max. 2h; cestovní náklady 10,- Kč/km)
• Standardní konfigurace zdarma (specifická konfigurace dle prostředí a parametrů 

společnosti za poplatek (1200,- Kč/h)
• E-mail podpora/helpdesk zdarma (reakční doba 2 pracovní dny)

Další služby
• Prioritní podpora
Je Váš čas a Vaši pracovníci na prvním místě? Využijte naši prioritní podporu a Vaše dotazy a 
problémy budou řešeny prioritně. Můžete si zvolit z následujícíh dvou variant prioritní podpory:
      Prioritní online podpora (reakční doba 8h): +3 000,- Kč/měsíc
      Telefonická podpora (okamžité řešení problému): +9 900,- Kč/měsíc

• Licenční servis
Nechcete zůstávat ani o krok zpět? Přibližně každé 4 měsíce vychází nová verze TaskManageru. 
Objednejte si licenční servis a budete informováni o vlastnostech nové verze, o nových technologiích a
budete mít kažnou novou verzi k dispozici zdarma ke stažení.+ 6000,- Kč/rok

• Branding
přizpůsobení TaskManageru firemnímu vizuálnímu stylu, cena dle rozsahu

• Školení uživatelů
představení produktu, uživatelského rozhraní, praktické vyzkoušení na testovací instalaci + 4 700,- Kč

• Školení manažerů
představení produktu, uživatelského i manažerského rozhraní, praktické vyzkoušení na testovací 
instalaci + 6 500,- Kč

• Školení administrátorů
správa produktu, logování, typické uživatelské problémy a jak je řešit + 4 800,- Kč
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