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Monet-prevadzkova podpora 2018 13.2.2018 

Prevádzková technická podpora  

kalkulačného systému MonetABC® 
 

Firma GRADIENT 5, s. r. o., dodávateľ kalkulačného systému MonetABC®, vám s radosťou poskytne 
k dodanému softvéru MonetABC® (v ďalšom iba program) prevádzkovú technickú podporu pre čo najlepšie 
využitie tohto programu. Ročný poplatok za túto službu je 18 % z cenníkovej ceny dodaných licencií. 

Prevádzková podpora sa týka všetkých používateľov, ktorí zaplatili ročný poplatok za aktuálne obdobie, sú 
registrovanými vlastníkmi softvéru a podpísali akceptovanie licenčných podmienok. 

Úhradou ročného poplatku máte nárok na prevádzkovú podporu odo dňa úhrady počas 12 nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov. 

Prevádzková podpora zahŕňa bezplatné telefonické riešenie (resp. e-mailom) oprávnených technických 
potrieb a otázok a prípadných technických problémov s programom v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00. 
Zároveň máte nárok na riešenie ľubovoľných požiadaviek u Vás (mimo firmy GRADIENT 5), ktoré bude 
spoplatňované aktuálnou sadzbou.  

Prevádzková technická podpora nezahŕňa nastavenie a zmeny operačného systému používateľa, inštaláciu 
a zmeny databázového servera.  

Rovnako do prevádzkovej technickej podpory nespadá metodické využívanie programu, tvorba procesno – 
kalkulačného modelu, periodické kalkulácie, využívanie a interpretácia dát v softvéri a jeho reportoch.  

Spolupráca a pomoc pri implementácii procesno – kalkulačného modelu, resp. metodiky Activity Based 
Costing – Management  v softvéri MonetABC a jeho využívanie pre potreby riadenia je predmetom samostatnej 
zmluvy. 

Aktuálna sadzba za konzultačné a servisné služby je 50 € za hodinu plus náklady na dopravu vo výške  
0,30 €/km. Pokiaľ je miesto výkonu vzdialené od Bratislavy menej ako 50 km, resp. sa jedná o rozsah výkonu 
aspoň 6 hodín za deň, náklady na dopravu sa neúčtujú. Pri rozsahu výkonov služieb nad 3 pracovné dni 
v kalendárnom mesiaci je možné poskytnúť množstevnú zľavu. 

Súčasťou prevádzkovej technickej podpory je bezplatný upgrade zakúpených modulov. 

Pokiaľ vznikne vyššia verzia tých modulov programu, ktoré už vlastníte, v rámci prevádzkovej podpory 
máte nárok na jej zakúpenie za zvýhodnenú cenu podľa aktuálneho cenníka.  

Na ďalej uvedených kontaktoch radi privítame vaše návrhy a pripomienky. 

 

Bratislava 1. 1. 2018 

 

Kontaktujte nás: 

GRADIENT 5, s. r. o. 02/5465 4341 

 0905/605 069 

e-mail: gradient5@gradient5.sk 

 

 

 Dr. Milan Veščičík 

 konateľ spoločnosti 


