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Cenik servisnih storitev 
 

Naziv Opis Cena EM
Čiščenje računalniške opreme Notranje in zunanje čiščenje računalnika ali opreme 20,00 kos
Čiščenje prenosnega računalnika Notranje in zunanje čiščenje prenosnega računalnika 30,00 kos
Čiščenje računalnika z menjavo termične paste Notranje in zunanje čiščenje prenosnega računalnika, menjava termične paste za proc. in graf. 40,00 kos

Manj zahtevna diagnostika Enostavna diagnostika napake in opis odprave napake, do 30min 15,00 kos
Zahtevna diagnostika Zahtevnejša diagnostika napake, po potrebi razdiranje opreme in opis odprave napake, do 1h 25,00 kos

Servisna ura, nezahtevna Enostavno popravilo 25,00 ura
Servisna ura, srednje zahtevna Srednje zahtevno popravilo, ki potrebuje dodatno znanje 35,00 ura
Servisna ura, zelo zahtevna Zahtevnejše popravilo, ki zahteva veliko predznanja ali dodatno učenje / delo na višini 55,00 ura
Oddaljena podpora Podpora preko interneta, na daljavo 15,00 ura

Namestitev novega operacijskega sistema mob. naprave Namestitev / nagradnja operacijskega sistema (firmwarea) na mobilni telefon Android 35,00 kos
Namestitev novega operacijskega sistema os. rač. Namestitev / nagradnja operacijskega sistema na osebni računalnik, kupljen drugje 40,00 kos
Namestitev novega operacijskega sistema os. rač., naš Namestitev / nagradnja operacijskega sistema na osebni računalnik, kupljen pri nas 25,00 kos
Prilagoditev operacijskega sistema os. rač. Nastavitve uporabnika, osnovne e-pošte, namestitev brskalnika, kupljen pri nas 30,00 kos
Prilagoditev operacijskega sistema os. rač., naš Nastavitve uporabnika, osnovne e-pošte, namestitev brskalnika, kupljen pri nas 20,00 kos
Namestitev novega operacijskega sistema strežnik Namestitev / nagradnja operacijskega sistema na strežnik 65,00 kos

Optimizacija sistema Optimizacija windows (defrag, čiščenje temp, pregled za malware, antivirus scan) 35,00 kos
Servisna ura kopiranje podatkov / arhiv Kopiranje podatkov / izdelava arhiva osebnega računalnika 25,00 ura
Priklop in test računalnika Priklop računalnika pri stranik in test delovanja 35,00 kos
Vgradnja komponente v računalnik Vgradnja komponente v osebni računalnik 25,00 kos

Servisna ura os. računalnik Popravilo nedelovanja računalnika (do 10km) 35,00 ura
Servisna ura os. računalnik na terenu do 20km Popravilo nedelovanja računalnika na terenu od 10 do 20km 40,00 ura
Servisna ura os. računalnik na terenu nad 20 do 50 km Popravilo nedelovanja računalnika na terenu nad 20km do 50km 55,00 ura
Servisna ura os. računalnik na terenu nad 50 km Popravilo nedelovanja računalnika na terenu nad 50km (dodatno še pot na teren nad 50 km) 35,00 ura

Izdelava dokumentacije Izdelava dokumentacije projekta (Izris, nazivi, material, gesla) 30,00 kos
Projektiranje Izdelava projekta (načrtovanje, pregled, testiranje na terenu) 100 kos

Polaganje mrežnih kablov Polaganje mrežnih kablov + zaključevanje + test 5,00 m
Električna in montažna dela Polaganje električnih kablov, zaključevanje vtičnic, polaganje kanalov 20,00 ura  
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Naziv Opis Cena EM
Servisna ura omrežja Popravila / dodatne nastavitve omrežij, priključevanje naprav 40,00 ura

Osnovna nastavitev SOHO usmerjevalnika Internetni priklop (dhcp ali statični ip), osnovni firewall, wifi (ennostavno omrežje) 30,00 kos

Osnovna nastavitev MIKROTIK usmerjevalnika Internetni priklop (dhcp ali statični ip), osnovni firewall, wifi (ennostavno omrežje), 1 VLAN 40,00 kos

Napredna nastavitev MIKROTIK usmerjevalnika Napredni Firewall, 2+ VLAN, L2TP/IPSec VPN, CAPsMan 60,00 kos

Dodatne nastavitve MIKROTIK usmerjevalnika Routing (OSPF, RIP), Port Security, Access-liste, LLDP, SSH/Telnet, Switch Chip 25,00 ura

Osnovna nastavitev MIKROTIK stikala 1 VLAN, management dostop 30,00 kos

Napredna nastavitev MIKROTIK stikala 2+ VLAN, management dostop, pass-through, PoE 50,00 kos

Dodatne nastavitve MIKROTIK stikala Port Security, Access-liste, LLDP, SSH/Telnet, Switch Chip 30,00 ura

Osnovna nastavitev MIKROTIK dostopne točke 1 VLAN, management dostop, 1 SSID / CAPsMan 30,00 kos

Napredna nastavitev MIKROTIK dostopne točke 2+ VLAN, management dostop, 2+ SSID / CAPsMan, 2+ VLAN 45,00 kos

Osnovna nastavitev naprednega usmerjevalnika Internetni priklop (dhcp ali statični ip), osnovni firewall, management VPN 50,00 kos

Dodatne nastavitve naprednega usmerjevalnika Routing (OSPF, RIP), Napredni Firewall, VLAN, L2TP/IPSec VPN, več omrežij 35,00 ura

Osnovna nastavitev naprednega stikala 1 VLAN, management dostop 50,00 kos

Dodatne nastavitve naprednega stikala 2+ VLAN, Port Security , Access-liste, LLDP, SSH/Telnet 30,00 ura

Osnovna nastavitev napredne dostopne točke 1 VLAN, management dostop, 1 SSID 45,00 kos

Dodatne nastavitve napredne dostopne točke 2+ VLAN, management dostop, več SSID 30,00 ura

Servisna ura kopiranje podatkov / arhiv strežniki Izdelava arhiva podatkov strežnika 55,00 ura

Servisna ura za strežnike Delo na strežniku (hardver / softver) 55,00 ura

Priklop in test strežnika Priklop strežnika v omrežje in test delovanja 55,00 ura

Reševanje podatkov Reševanje podatkov iz okvarjenih medijev 50,00 ura

Poštnina Pošte Slovenije 3,60 kos

Dodatek za delo na praznik / delavnik od 20h - 6h / sobota od 18h - 8h / nedelja 35,00 ura

Dodatek za delo na praznik teren / delavnik od 20h - 6h / sobota od 18h - 8h / nedelja 55,00 ura

Nujno, takoj / pisarna stoji / do 2 uri odz. čas (brez pogodbe) 55,00 ura

Pot na teren Pot na teren (poraba časa in kilometrina) 0,50 km

Pot na teren nad 50 km Pot na teren (poraba časa in kilometrina) nad 50km 0,65 km

Pogodbena vzdrževalna ura Pogodbeno vzdrževanje pri stranki 25,00 ura

Pot na teren za vzdrževalno uro Pot na teren (poraba časa in kilometrina) za vzdrževalno uro 0,40 km  

 

 

Za vse servisne ure je najmanjša postavka 1/2 ure 

** Diagnostika se zaračunava samo, če je opravljena kot samostojna storitev 

 

Zadnja sprememba cenika je bila 1. 5. 2018 

Pripravil: Andrej Ličar 


