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Prechod na využitie technológie SQL databáz miesto technológie x-base si vyžaduje vyčísliť náklady na 
prechodový update. Pri výpočte ceny za prechodový update sa vychádza z ceny, ktorú používateľ platí ako ročný 
update poplatok za softvér Fénix Compeko. Pre potreby jednoduchej orientácie uvedieme súpis finančných 
nákladov na príklade, v ktorom sú  finančné náklady rozdelené na cenu licencií a cenu služieb nevyhnutných na 
realizáciu prechodového update. Finančné náklady spojené s prevádzkovaním MS SQL servera (nákup licencie 
MS SQL servera,  jeho inštalácia a parametrizácia alebo alternatívne cloudové riešenie) sú uvedené v samostatnej 
cenovej ponuke. Poznámka: Pre názornosť je v príklade použitý prepočet 1 € = 25 Kč. 
 

1. rok – prechodový update 
Príklad: Používateľ platí ročný update za softvér Fénix Compeko 500 EUR. 
 

Nákup licencií: 
 

Položka prechodového update Cena Poznámka 

Licencie COMPEKON (technológia SQL) 1000 € je to dvojnásobok update Fénix Compeko 

Licencie UNIFACE (5 konkurenčných klientov)   100 €  jeden  konkurenčný klient=500 Kč, 
uvedený je príklad pre 5 klientov, 
5x500=2500 Kč 

SPOLU za licencie  1100 €  
 

Ďalšie služby uvedené v ČKD (človekodeň): 
 

Služba Cena Poznámka 

Konverzia dát 800 € 2 ČKD, t.j. 10 000 Kč x 2 = 20 000 Kč 

Školenie 800 € 2 ČKD, t.j. 10 000 Kč x 2 = 20 000 Kč 
(konkrétny počet ČKD na školenie sa určí 
podľa potreby a požiadavky užívateľa) 

Práce IT oddělení  400 € 1 ČKD  t.j. 10 000 Kč x 1 = 10 000 Kč 
(příprava SQL serveru, výroba databáze, 
příprava stanic, tisky, runtime UnifAce) 

SPOLU za služby  2000 €  
 

 

2. rok a nasledujúce roky – štandardný update 
 
Update pre ďalšie roky (po prechodovom update): 
 

Položka  Cena Poznámka 

Update COMPEKON (technológia SQL) 1000 € variabilná suma, je to dvojnásobok update 
Fénix Compeko 

SPOLU za update  1000 €  
 

Cena služieb pre ďalšie roky je v samostatnej prílohe „Cenník servisných prác a výkonov u uživateľov-  

verzia client/server IS Compekon“ 


