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Oprogramowanie, sprzęt i usługi informatyczne

1 Licencja na oprogramowanie Terminarz (Planer) firmy
ZdrowePodlasie.pl do elektronicznego prowadzenia

terminarza wizyt oraz kolejek oczekujących NFZ z możliwością
integracji z rejestracją internetową firmy ZdrowePodlasie.pl

525 zł brutto / rocznie / 1 stanowisko

Powyżej podana cena dotyczy licencji na program instalowany
na komputerze użytkownika. W przypadku modelu działania
„w chmurze” cena jest ustalana indywidualnie w zależności

m.in. od ilości stanowisk.

2 Licencja na oprogramowanie Gabinet firmy ZdrowePodlasie.pl
do elektronicznego prowadzenia dokumentacji medycznej

pacjentów.

• 1950 zł / brutto / za pierwszy rok / 1 stanowisko.
• 1450 zł / brutto / za każdy następny rok / 1

stanowisko.

Powyżej podane ceny dotyczą licencji na program instalowany
na komputerze użytkownika. W przypadku modelu działania
„w chmurze” cena jest ustalana indywidualnie w zależności

m.in. od ilości stanowisk.

3 Licencja na oprogramowanie PlanerWWW firmy
ZdrowePodlasie.pl do rejestracji internetowej

50 zł / brutto / miesięcznie za każdą poradnię (komórkę
organizacyjną), do której jest udostępniana możliwość

rejestracji przez internet

4 Codzienna automatyczna kopia bazy danych  oprogramowania
ZdrowePodlasie.pl (Planer, Gabinet) na  serwery firmy

ZdrowePodlasie.pl
Jest to zabezpieczenie przed np. zniszczeniem komputera z

danymi osobowymi wskutek np. pożaru budynku albo
działania wirusa komputerowego.

Jest to sposób na spełnienie wymagań RODO. 

Od 40 do 120 zł / brutto / miesięcznie (w zależności m.in. od
tego czy usługa ma dotyczyć bazy danych zawierającej treści

multimedialne, np. skany albo zdjęcia RTG dołączone do
historii zdrowia choroby pacjenta).

5 Wdrożenie i szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania
Terminarz / Gabinet / PlanerWWW (erejestracja)

Cena jest ustalana indywidualnie w zależności m.in. od ilości
zakupionych licencji oraz zakresu tematycznego szkoleń, ich

ilości i miejsca realizacji (tj. czy zdalne czy w siedzibie klienta).

6 Usługa szyfrowania miejsca przechowywania danych

Polega na ustawieniu Państwa komputera w taki sposób, żeby
bazy danych wykorzystywane przez nasze oprogramowanie

znajdowały się na specjalnej, zaszyfrowanej części dysku
komputera. Jest to zabezpieczenie na wypadek sytuacji, w

których następuje kradzież komputera. Wówczas złodziej nie
uzyska dostępu do danych znajdujących się na zaszyfrowanej
części dysku – będzie mógł je usunąć, ale nie będzie mógł ich

odczytać.   Jest to sposób na spełnienie wymagań RODO. 

150 zł / brutto / jednorazowo

7 Usługa ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, w tym
wirusami

Polega na zakupieniu i zarejestrowaniu w Państwa imieniu
powszechnie cenionego i cieszącego się dobrą opinią rynkową
oprogramowania antywirusowego ESET oraz zainstalowaniu
go u Państwa na komputerze z systemem Windows. Oprócz

tego będziemy monitorować termin ważności licencji na
oprogramowanie antywirusowe i - przed terminem upływu
ważności licencji - zaproponujemy Państwu jej przedłużenie.

Jeżeli posiadają Państwo tylko jeden komputer, cena to:

134 zł w przypadku licencji na pierwszy rok
183 zł w przypadku licencji na pierwsze 2 lata
233 zł w przypadku licencji na pierwsze 3 lata

Jeżeli posiadają Państwo więcej niż 1 komputer, cena za każdy
pakiet 3 komputerów to:

207 zł w przypadku licencji na pierwszy rok
293 zł w przypadku licencji na pierwsze 2 lata
383 zł w przypadku licencji na pierwsze 3 lata
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8 Zestaw komputerowy po-leasingowy:
Komputer DELL 780 SFF / C2D E8400 / 4GB RAM /  DVD /

Windows 10 Professional PL z nowym szybkim dyskiem 240GB
SSD + Monitor 19'' 1280x1024 4:3 + nowy zestaw

przewodowy klawiatura i mysz Logitech MK120 + nowy
zasilacz awaryjny UPS APC BX500CI

1323 zł / brutto / za sztukę

9 Inne usługi, takie jak:
• prowadzenie rozliczeń z NFZ

• przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony
danych osobowych (RODO), w tym wdrożenie jej w
praktyce od strony technicznej w Państwa placówce

medycznej i pełnienie funkcji inspektora ochrony
danych

• stały serwis eksploatacyjny

Do uzgodnienia indywidualnie
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