
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI  SZOLGÁLTATÁSOK  
Tájékoztató ajánlat céges érdeklődők részére 2018. 

BOTOS JÓZSEF E.V. 
Tel: (+36-70) 383 1217 E-mail: iroda@bence-pc.hu                    www.szerviz.bence-pc.hu                   

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!  

Botos József egyéni vállalkozó vagyok. 15 éve foglalkozom számítástechnikával. Célom, Megbízóm munkáját segíteni a 
számítástechnika, informatika területén türelmesen és hétköznapi nyelven; oly módon, hogy ő maximálisan a saját 
tevékenységére koncentrálhasson; mindezt költséghatékony keretek között. 

Környezetfelmérést követően cégre szabott megoldásokat kínálok, az alábbi szolgáltatások nyújtásával: 

I.  Eseti jellegű megrendelések 

Szolgáltatás leírása Szolgáltatás ára 
LAN (helyi) hálózat tervezése, kivitelezése; hálózati eszközök konfigurálása ajánlat szerint 
VPN kapcsolat kiépítése ajánlat szerint 
Kliensek, perifériák kiépítése, telepítése, konfigurálása ajánlat szerint 
Törölt, elvesztett adatok visszaállítása  ajánlat szerint 
Rendszerköltöztetés (asztaltól-asztalig) ajánlat szerint 
-Számítógépek hardveres és szoftveres karbantartása  
-Adatmentés, biztonsági mentések készítése,  
-Munkahelyi levelezés beállítása 
-Jogosultságok kiosztása, felhasználói jogosultság kezelés 
-Rövid határidővel történő hibakeresés-hibaelhárítás 

7000.- Ft-tól 
/számítógép 

 
12000.- Ft/szerver 

Beszerzések (eszköz,- és kellékanyagok beszerzése a mindennapokhoz, továbbá 
vállalom a pályázati pénzekből történő eszközbeszerzések lebonyolítását is) 

árlista szerint 

 

II.  ÁTALÁNYDÍJ-ba foglalható szolgáltatások: * 

Szolgáltatás leírása Szolgáltatás ára*** 
Rendelkezésre állás – hibaelhárítás 

 
4 db számítógépig  

20 000.- Ft/hó; 
minden további gép: 

2000.- Ft /db/hó 

 

LAN (helyi) hálózat,- hálózati eszközök üzemeltetése  
Rendszer felügyelet 
Számítógépek konfigurálása (szerver és kliensek) 

Számítógépek hardveres és szoftveres karbantartása, üzemeltetése,  
igény szerint cseregép biztosítása  
Beszerzések intézése (eszköz,- és kellékanyagok a mindennapokhoz, továbbá vállalom a 
pályázati pénzekből történő eszközbeszerzések lebonyolítását is) ** 
Adatmentés, biztonsági mentések készítése 
Jogosultságok kezelése, felhasználói jogosultság kezelés 
Munkahelyi levelezés beállítása, zavartalan működésének biztosítása 
Kapcsolattartás külső szolgáltatókkal 
Tanácsadás, felhasználók támogatása 
Leltár, szoftvernyilvántartás; licencek figyelése 
* Amely szolgáltatások elvégzése történhet: előre definiált időpontokban történő jelenléttel és/vagy távoli eléréssel és/vagy helpdesk-en 
keresztül.  

**  Az átalánydíj nem tartalmazza a beszerzett termékek árát.  

***  Elszámolás alapja a szolgáltatásba bevont számítógépek száma, ahol számítógép = laptop, asztali gép, szerver)   

**** Az adatokat visszaállíthatatlanul tönkre tehetik vírusok (pl. adat titkosítással), továbbá a merevlemez 
meghibásodása is okozhat adatvesztést, amely visszaállítási költsége igen magas, és ennek ellenére sem sikerül 
maradéktalanul a helyreállítás. Azt gondolom, kellő gondossággal és kis ráfordítással ez megelőzhető. 
III.  Egyéb információ  

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nettó árak (nem tartalmazzák a 27% általános forgalmi adót) 

Ha megbízható és rugalmas IT-támogatásra van szüksége, továbbá ajánlatom meggyőzte, keressen bizalommal 
elérhetőségeim bármelyikén.  Köszönöm megtisztelő figyelmét. 

  


