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Licence / služba Cena Kč bez DPH

Licence EET modulu

Základní licence pro 1 FileMaker Server na externím hostingu a 1 pokladnu

Základní licence pro 1 lokální FileMaker Server a 1 pokladnu

Základní licence pro max. 3 pokladny bez FileMaker Serveru

Doplňková licence pro 1 další FileMaker Server

Doplňková licence pro 1 další pokladnu

Implementační služby

Standardní implementace do existujícího FileMaker řešení zahrnující 
minimálně úpravu 1 uživatelského layoutu a 2 tiskových layoutů, a dále 
spárování EET transakcí relací 1:1 k záznamům 1 existující tabulky

Sazba za zakázkové úpravy nad rámec základní implementace (cena za 1 den)

Sazba za technickou a uživatelskou podporu (cena za hodinu)

35 000

25 000

25 000

10 000

5 000

46 800

15 600

950

Licence + implementace pro 1 server a 1 pokladnu

Speciální nabídka: licence + implementace pro 1 server a 5 pokladen

71 800

79 900

Naše řešení komunikace s EET je vytvořené jako samostatný modul (fmp12 soubor), který zajišťuje 
komunikaci s EET a zároveň evidenci transakcí, včetně fronty transakcí, které se nepodařilo zpracovat a 
čekají na pozdější odeslání do systému EET.

Modul ke své práci využívá plug-iny naší výroby a skriptovací jazyk PHP, funguje na platformách Mac a 
Windows a lze ho použít jak na FileMaker Serveru, tak i ve FileMaker Pro bez FileMaker Serveru. Při 
použití FileMaker Serveru je možné používat kteroukoli klientskou verzi software FileMaker 15 nebo 
novější, tedy FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go nebo FileMaker WebDirect.

Modul je připraven na to, abyste si ho mohli integrovat do svého vlastního řešení, funguje tak, že při 
vytvoření hotovostní transakce jednoduše zavoláte skript v našem modulu, předáte do něj informace o 
transakci, a jako výsledek dostanete povinné údaje, které máte vytisknout na účtence. Zároveň máte 
přístup k tabulce všech transakcí a ke skriptu, který automaticky zkusí znovu odeslat transakce, které se 
na první pokus odeslat nepodařilo.

Uvedené ceny licencí jsou jednorázové licenční poplatky za časově neomezené použití modulu 
kompatibilního se současnou verzí webové služby EET. Vzhledem k nedostatečným garancím budoucího 
vývoje ze strany státní správy momentálně nenabízíme konkrétní ceny za budoucí aktualizace.

Pro implementaci standardně předpokládáme, že získáme dočasný plný vývojářský přístup k vašemu 
řešení. Přestože zaručujeme, že všechny informace, se kterými přijdeme při implementaci do styku, 
budeme považovat za přísně důvěrné, můžeme alternativně nabídnout i použití vývojových postupů, 
které umožní implementaci bez jakéhokoli přístupu k vašim datům. Protože tyto speciální postupy jsou 
však časově náročnější, nemůžeme pro tuto variantu nabídnout dřívější termín realizace než za 2 měsíce 
od objednání. Cena takové implementace bude kalkulována na míru s ohledem na charakter a rozsah 
vašeho řešení.


