
Licenčná zmluva o používaní software 

Názov: Space Systems, s.r.o. 
So sídlom: Račianska 69/B, 831 02 Bratislava 

ZVEREJNENÉ DŇA 
ht p l; 19 

Zmluva adobúda účinnosť 
dňa: l.J p 0 · ( 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 33834/B 
IČO : 35907657 
V zastúpení konateľom: Mgr. Stanislav Lacko 
(ďalej len ako „autor") 

a 

Názov: Mesto SNINA 
So sídlom: Strojárska 2060/95 06901 Snina 
Zastúpené: Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta 
IČO: 00323560 
Kontaktná osoba: Erika Jankajová 
(ďalej len ako „nadobúdate}"') 

ďalej spolu tiež aj ako „zmluvné strany" 

uzatvárajú túto Licenčnú zmluva o používaní software „SnazzyBee" 

Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa 
bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie 
zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky ktoré 
môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť, a ktoré by mali priamu súvislosť s 
neoznámenou zmenou. 

2. Autor prehlasuje, že spÍňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a je oprávnený túto 
zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté, najmä poskytnúť nadobúdateľovi Licenciu podľa 
tejto zmluvy. 

3. Autor je právnickou osobou, ktorá je nositeľom autorského práva k poskytnutému software podľa 
ustanovení § 13, 14, 15 zákona 185/2015 Z.z. 

4. Nadobúdateľ prehlasuje, že spÍňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a je 
oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. Zároveň prehlasuje, že užívanie 
poskytnutého software bude vykonávať výlučne osobami, ktoré sú menované v prílohe tejto zmluvy na 
strane nadobúdateľa. 

Čl. 1 Vymedzenie pojmov 

Pre účely tejto zmluvy majú tieto pojmy nasledujúci význam: 

l. l. „licencia": Autor uzatvorením zmluvy dáva súh las na použitie diela, t. j. oprávnenie k výkonu práva 
používať počítačový program na ten účel a v takom rozsahu ako program bol navrhnutý a dodaný. 
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1 .2. „počítačový program": počítačový program poskytovaný autorom na základe tejto licencie, pričom 
spôsob jeho užívania nadobúdateľom vyplýva z programového prostredia a softvérového riešenia produktu, 

1.3. „odvodené diela": sú diela alebo počítačové programy založené na pôvodnom diele alebo jeho 
úpravách, 

l .4. „d ielo": je pôvodné dielo a dielo od neho odvodené, 

1.5. „poskytovateľ licencie": je autor diela, ktorý rozširuje a poskytuje dielo na základe tejto licencie, 

l.6. „nadobúdateľ licencie": je právnická osoba, ktorá využíva počítačový program podľa podmienok tejto 
licencie a ostatných ustanovení článku I. licenčnej zmluvy, 

1.7. „rozširovanie alebo poskytovanie": je akýkoľvek úkon predaja, odovzdania, požičania, nájmu, 
rozširovania, poskytnutia, prenášania alebo sprístupnenia rozmnožením diela iným spôsobom v režime on
line, v prospech ktorýchkoľvek tretích fyzických alebo právnických osôb, 

1.8. „zmluvná strana" autor alebo nadobúdateľ. 

Čl. II Predmet zmluvy 

2.1. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela, t. j . oprávnenie k výkonu práva 
používať počítačový program, ktorého podrobná špecifikácia je obsiahnutá v Prílohe č.J - Špecifikácia 
software (ďalej len „software") tejto zmluvy za cenu a za podmienok v tejto zmluve stanovených. 

2.2. Nadobúdateľ sa touto zmluvou zaväzuje vyvinúť stanovenú súčinnosť potrebnú k používaniu software v 
súlade s programovými technickými a užívateľskými vymedzeniami pre užívateľa a zadávať do nej dáta a 
užívať softvérom spracované dáta výlučne v korektnom tvare vyžadovanom softvérom. 

Čl. m Miesto a termín dodania software 

3.1. Autor sa zaväzuje umožniť používanie software najneskôr od 01. 09. 2019, a to na webovej adrese 
snina.snazzybee.com. 

3.2 Prístupové kódy budú poskytnuté Nadobúdateľovi do 01. 09. 2019. Nadobúdateľ potvrdí prevzatie 
prístupových kódov Autorovi e-mailom. 

Čl. TV Platobné podmienky 

4.1. Software sa poskytuje na 1 rok na skúšobný dobu za 0,- EUR (slovom: nula Eur bez DPH) za každý 
kalendárny mesiac s prístupom pre 10 uuživateľov . 

4.2 . Cena za licenciu podľa ods. 1 tohto článku zahŕňa cenu za update software. Pod pojmom update 
software sa rozumie prispôsobenie software podmienkam zmeneným po sprístupneni software (právnym, 
technickým, a pod.), ktoré v dobe poskytnutia licencie neboli známe a platné. 

4.3. Cena za licenciu podľa ods. 2 tohto článku nezahŕňa cenu za upgrade software. Pod pojmom upgrade 
oftware sa rozumie rozšírenie funkcií/inovácia alebo funkčná zmena software ktorých potrebnosť 

nevyplýva zo zmenených podmienok (právnych, technických a pod.). 
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Čl. V Užívanie software a podmienky licencie 

5 .1. Autor poskytuje nadobúdateľovi oprávnenie k výkonu práva použiť software spôsobom, v rozsahu a za 
podrllienok v tejto zmluve ďalej ustanovených (ďalej Jen licencia): 

5.1.1. autor poskytuje územne nevyhradenú nevýhradnú licenciu 

5.1.2. nadobúdateľ nadobúda dňom úplného zaplatenia odmeny za poskytnutie licencie podľa tejto zmluvy 
nevýlučné a neprenosné právo použitia software ako celku i k jeho jednotlivým častiam (právo licencie), 

5.1.3. nadobúdateľ je oprávnený užívať software iba v súlade s jeho určením a za podmienok touto zmluvou 
ustanovených, 

5.1.4. nadobúdateľ nie je oprávnený poskytnúť licenciu software (ďalej len sublicenciu) tretej strane, 

5.1.5. software je možné používať iba na technickom zariadení a za použitia webového prehliadača 
zodpovedaj úcej minimálnej špecifikácii autora a užŕvať ho iba spôsobom, ktorý umožňuje užívateľské 
rozhranie software (spôsob použitia); užívateľským rozhraním sa rozumejú funkcie software popísané 
v Prílohe č. 1. Software nie je možné žiadnym spôsobom modifikovať ani do nebo zasahovať iným 
spôsobom, ako umožňuje užívateľské rozhranie. Nadobúdateľ zodpovedá za korektný stav, tvar a formát 
zadávaných údajov či individuálnym spracovaním alebo ich hromadným prenosom a je priamo zodpovedný 
za následné zmeny, nekorektné fungovanie, zlyhanie a obnovu software v prípade zadania takýchto dát na 
svoje vlastné náklady. 
Autor nezodpovedá za užívateľsky nesprávny postup a výstupy z diela zo zadania údajov v nekorektnom 
tvare, ak tieto nje sú dielom štandardne podporované., 

5.1.6. autor priebežne software inovuje, aby nadobúdateľovi mohol poskytnúť čo najväčší úžitok, preto 
počas vykonávania update software môže nastať dočasná nedostupnosť software. Update software sa 
vykonáva prevažne v nočných hodinách a trvá maximálne štyri hodiny. Update software alebo reštart 
software sa môže vykonať aj počas dňa a to prevažne v prípade nahrania novej verzie software, ktorá rieši 
funkčnú vadu software a/alebo odstránenie preťaženie servera. Autor nie je povinný o inováciách 
nadobúdateľa informovať pokiaľ tieto inovácie výrazne nemenia funkčnosť systému a nemajú vplyv na 
užívateľské rozhranje a používanfo samotného software vplyv. V prípade upgrade software podľa Čl. IV . 
Bod 4.3. zmluvy autor poskytne nadobúdateľovi vopred informáciu o termíne upgrade software, prípadne 
upozorní na zmeny, ktoré sa dotýkajú zmien v užívateľskom rozhraní a používaní software. 

5.1.7. software je nadobúdateľ oprávnený užívať iba do rozsahu zakúpenej licencie, a to vo verzii software 
aktuálnej ku dňu zakúpenia licencie. Autor môže poskytnúť a umožniť nadobúdateľovi užívanie novšej 
verzie software bezplatne v súlade s Čl. N . zmluvy,), 

5.1.8. na základe tejto zmluvy sa udeľuje jedna licencia, pokiaľ nie je z príslušných písomných dokladov 
zrejmé, že nadobúdateľ zakúpil viac licencií formou objednávky alebo dodatkom tejto zmluvy, 

5.1.9. licencia nadobúdateľa udelená touto zmluvou je nevýhradná, autor je oprávnený udeJjť licenciu 
ďalším osobám; nároky nadobúdateľa z tejto zmluvy nie sú udelením licencie tretím osobám dotknuté. 

Čl. VI Odovzdanie a prevzatie plnenia 

6.1. Autor sa zaväzuje poskytnúť prístup k software nadobúdateľovi na webovej adrese uvedenej v odseku 
3 . l . Poskytnutie prístupu sa uskutoční dodanún prístupových kódov pre prislúchajúci počet užívate! o 
podľa článku 4.1 . tejto zmluvy ktorých zoznam je súčasťou Prílohy č. 2. V prípade akejkoľvek zmeny 
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užívateľov software je nadobúdateľ povinný oznámiť do poskytovaného počtu užívateľov na základe tejto 
zmluvy údaje nového užívateľa a meno užívateľa, ktorým sa nahradzuje. 

6.2. Nadobúdateľ nie je oprávnený dať súhlas tretej osobe na používanie diela v rozsahu udelenej licencie 
(sublicencia). 

6.3. Zánikom právnej subjektivity nadobúdateľa prechádza licencia v rozsahu a za podmiéook podľa tejto 
zmluvy na právneho zástupcu, resp . dedičov, inak licencia zaniká. Prechodom práva sa podmienky zmluvy 
zachovávajú. 

6.4. V prípade významného upgrade software predstavujúcu zásadnú zmenu v užívateľskom prostredí alebo 
využívaní software sa vykoná preškolenie užívateľov na zákJade osobitnej dohody medzi zmluvnými 
stranami čo najefektívnejším spôsobom. V prípade požiadavky nadobúdateľa na preškolenie alebo 
zaškolenie nových užívateľov sa tieto vykonajú v súlade s Čl. N. Bod 4.4. zmluvy. 

Čl. VII Doba platnosti zmluvy 

7.1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, na obdobie 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na webovom sídle nadobúdateľa. 

7.2. Platnosť zmluvy môže byť ukončená : 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou, 
c) odstúpením od zmluvy. 

7.3. DÍžka výpovednej lehoty je jeden mesiac a výpovedná lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho 
po doručení písomnej výpovede druhej zmJuvnej strane. 

7.4. Autor je oprávnený odstúpiť od zmluvy okamžite z nasledovných dôvodov: 
a) nadobúdateľ použije dielo v rozpore so zmluvou, 
b) nadobúdateľ postúpi dielo na tretiu osobu v rozpore so zmluvou, 
c) nadobúdateľ udelí súhlas tretej osobe na použitie diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora 
alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v písomnom súhlase, 
d) nadobúdateľ poruší svoju povinnosť podľa Článku IV body 4.1, a toto svoje pochybenie neodstráni anj v 
lehote 10 dní od upozornenia autora v elektronickej alebo písomnej forme, 
e) nadobúdateľ poruší svoju povinnosť podľa Článku V bod 5.1.5. 

7.5 . Nadobúdateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak po uzavretí zmluvy nastanú zavinením 
autora skutočnosti , z dôvodu ktorých, nie je možné dielo použiť v plnom rozsahu podľa Prílohy č. 1 po dobu 
viac ako siedmich pracovných dní. Toto právo sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré nie sú dôsledkom 
zavinenia autora. 

7.6. Zánik platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa netýka platnosti a účinnosti tých jej ustanovení, pri ktorých 
zo zmluvy alebo z ich povahy vyplýva, že majú ostať záväzné aj po zániku platnosti a účinnosti zmluvy. 

Čl. VIIl Záruka 

8. l. Autor sprístupňuje softvér a jej funkcionality „ako sú''. 
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8.2. Pokiaľ sa v softvéri vyskytnú funkčné vady (ďalej len „vady"), nadobúdateľ má právo na ich bezplatné 
odstránenie, pokiaľ vady oznámi autorovi do 7 dní od sprístupnenia softvéru. Za funkčnú vadu sa 
nepovažuje iný ako autorom očakávaný spôsob fungovania softvéru, resp. odlišné fungovanie alebo 
nefunkčnosť softvéru z dôvodu nekompatibility technického zariadenia alebo použitého webového 
prehliadača, na ktorom sa aplikácia prevádzkuje alebo iného programu spracovávajúcom údaje sof;tvéru. 

8.3. Lehota na odstránenie vád je 7 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výskyte vád autorovi; 
oznámenie musí obsahovať údaje o zakúpenej licencii, podrobný popis vady, frekvenciu jej výskytu, 
podrobnú špecifikáciu technického zariadenia a použitého webového prehliadača a jeho verzie, na ktorom sa 
vada vyskytuje. Pokiaľ ide o drobné vady, lehota na odstránenie vád je 14 dní; za drobné vady sa považujú 
vady, ktoré nebránia využívaniu funkcií aplikácie (napr. nespôsobujú jej nežiadúce zastavenie). 

8.4. Vada sa považuje za odstránenú, pokiaľ autor wniestni na internetovej stránke počítačový program, 
ktorým sa vada aplikácie odstráni (patch). 

8.5. Autor nezodpovedá za vady a nie je povinný odstrániť funkčné vady, ktoré súvisia so skutočnosťou, že 
technické zariadenie(počítač a/alebo tlačiareň) nadobúdateľa: 
a) nedosahuje optimálnu špecifikáciu požadovanú autorom; špecifikácia je uvedená v užívateľskej príručke 
alebo na osobitnom dokumente, 
b) je vadné alebo obsahuje vadné komponenty, 
c) nemá nainštalované štandardné národné prostredie (podpora vkladania, zobrazovania a tlače slovenských 
znakov), 
d) obsahuje neštandardné komponenty, ich neštandardná kombinácia alebo sa inak odchyľuje od štandardnej 
konfigurácie počítača; 
e) a/alebo použitý webový prehliadač: 
f) nevyhovuje požiadavkám softvéru stanovených vo funkčnej špecifikácii softvéru, 
g) verzia prehliadača nevyhovuje požiadavkám softvéru, 
h) webový prehliadač bol upravovaný a/alebo upravený doplnkami, ktoré menia základné funkcionality 
webového prehliadača; 
i) nadobudateľ použil v súboroch pre hromadný import súborov nekorektné nastavenia, znaky a nedovolené 
údajové reťazce; 
na splnenie podmienky postačuje skutkové naplnenie aj iba niektorej z uvedených možností. 

8.6. Autor nie je povinný nahradiť nadobúdateľovi žiadne náklady vynaložené v súvislosti uplatnením práv 
z vád softvéru a nezodpovedá za škody spôsobené vadami softvéru. 

8.7. Autor poskytuje záruku, že dodaný softvér má ku dňu podpisu zmluvy funkčné vlastnosti popísané 
špecifikácii softvéru v Prílohe č. 1. 

Čl. IX Vyhlásenia 

9.1. Autor vyhlasuje, že zaistí primeranú úroveň zabezpečenia software pred jeho vymazaním, stratou, 
neoprávneným upravovaním alebo iným poškodením, ako i pred neoprávneným prístupom tretích osôb. 
Nadobúdateľ je povinný ukladať si dáta aj údaje zadávené do software ako aj výstupy software vlastnými 
prostriedkami, teda inak ako použitím software, aby na jeho strane nedošlo ku škodám napr. v dôsledku 
straty alebo poškodenia údajov v software a pod. 

9.2. Autor vyhlasuje, že software uchováva dáta na vzdialených úložiskách v rámci Slovenskej republiky, 
ostatných členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Zmluvy o založení 
Európskeho hospodárskeho priestoru, s čím nadobúdateľ výslovne súhlasí. 
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9.3. adobúdateľ vyhlasuje, že je s údajmi vkladanými do software oprávnený nakladať, že disponuje 
všetkými súhlasmi na nakladanie s týmito údajmi v rozsahu a forme vyžadovanej príslušnými právnymi 
predpismi a že spracovaním údajov v software nedochádza k ohrozeniu alebo porušovaniu práv alebo 
oprávnených záujmov nadobúdateľa, či oprávnených záujmov tretích strán. 

9.4. Nadobúdateľ vyhlasuje, že v prípade ak sa preukáže vyhlásenie Článku IX bodu 9.3. ako nepravdivé 
alebo sa nepravdivým stane, tak autor bude v prípade uplatneniu akéhokoľvek nároku tretích osôb alebo 
uloženej sankcie zo strany výkonnej moci voči autorovi odškodnený v plnej miere, a to vrátane nákladov 
autora vzniknutých v dôsledku uplatnenia takýchto nárokov alebo uloženia takých sankcií alebo v súvislosti 
s mrn1. 

9.5. Nadobúdateľ vyhlasuje, že berie na vedomie, že software nezabezpečuje archiváciu registratúrnych 
záznamov, ani uchovávanie účtovných dokladov vytvorených nadobúdateľov a vedenie jeho účtovnej 

evidencie. 

9.6. Nadobúdateľ dáva svoj súhlas autorovi s používaním súborov cookies. Cookies sa ukladajú na strane 
používateľa ako krátke textové súbory a slúžia na rozlišovanie používateľov. Používaním software dáva 
nadobúdateľ súhlas v súlade so smernicou Európskeho parlamentu so spracovaním osobných údajov 
a ochrane súkromia v odvetví elektronickej komunikácie svoj súhJas s používaním krátkych textových 
súborov „cookies" slúžiacich na získavaní informácií o používateľovi. Autor nezodpovedá za cookies 
upravené inak ako cez software. Autor nezodpovedá za súbory cookies tretích strán. 

Čl. X Ochrana údajov v software 

10.1. Nadobúdateľ je povinný postupovať pri využívaní software tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu 
do software osobou, ktorá k tomu nie je oprávnená, aje povinný vykonať všetky opatrenia aby zamedzil 
úniku prihlasovacích údajov a hesiel inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú autorovi, používateľovi alebo 
tretej osobe. 

10.2. Autor je oprávnený využívať údaje uložené v software len na účely spojené s plnením tejto zmluvy 
a funkčnosti software, a to najmä o technickú podporu alebo pomoc fonnou požiadavky nadobúdateľa, 
upgrade a update software, zálohovanie. 

1 O .3. Autor a nadobúdateľ sú povinný eposkytnúť údaje v software tretej strane bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu príslušnej zmluvnej strany, s výnimkou poskytnutia si týchto informácií pre účely 
uvedené v Článku X bodu 10.2. Ďalej môžu poskytnúť údaje v software len tým svojim zamestnancom 
a obchodným partnerom, ktorí tieto informácie potrebujú a zaväzujú sa najneskôr pred prvým kontaktom 
týchto osôb s údajmi v software písomne zaviazať o ochrane týchto údajov najmenej v rozsahu tejto zmluvy 
a za takých podmienok ako stanovuje táto zmluva. 

10.4. Za dôverné informácie podľa Článku X odsek 10.3. sa nepovažujú infonnácie ak: 
a) sú v čase uzatvorenia tejto zmluvy verejne známe a prístupné, 
b) sa stali po uzavretí tejto zmluvy verejne známymi a prístupnými inak ako porušením tejto zmluvy, 
c) informácie, ktoré získal autor alebo nadobúdateľ iným postupom nezávislým od tejto zmluvy alebo od 
druhej zmluvnej strany, pokiaľ je strana, ktorá informácie získala schopná túto skutočnosť preukázať, 
d) za základe zákona alebo správneho čí súdneho rozhodnutia vznikne autorovi alebo nadobúdateľovi 
povinnosť ich poskytnúť, 
e) také informácie, ktoré boli nezávisle vytvorené a získané zákonnou cestou bez obmedzenia z iného zdroja 
oprávneného také informácie poskytnúť. 

10.5 . Za porušenie dohody podJ'a Článku X odsek l 0.3 . sa nepovažuje: 
a) poskytnutie údajov v software podľa Článku X odsek 10.4., 
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b) poskytnutie údajov v software v nevyhnutnom rozsahu v súlade s právnymi predpismi orgánom štátnej 
a verejnej správy alebo osobám majúcim zo zákona právo na tieto informácie a kontrolu činnosti prijemcu 
informácií, 
c) iné použitie údajov v software s predchádzajúcim písomných súhlasom poskytovateľa informácií. 

10.6. V prípade, že zmluvná strana svojim konaním preukázateľne poruší povinnosť Člápku X body 10.3. 
tak druhá zmluvná strana má nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku preukázaného porušenia 
zmluvnej strany, uvedenej v tejto zmluve. 

Čl. XII Záverečné ustanovenia 

11.1 . Táto zmluva, ako i práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa 
riadia zákonom č. 185/2015 Z.z. v zneni neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka .. 

11.2. Túto zmluvu možno ukončiť písomnou dohodu zmluvných strán alebo podľa Článku Vil bodu 7.2. 

11.3 . Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na niektoré ustanovenia tejto zmluvy, je neplatným iba toto 
ustanovenie, pokiaľ z jeho povahy alebo obsahu alebo z okolností za ktorých bolo dohodnuté, nevyplýva, že 
ich nemožno oddeliť od ostatného obsahu zmluvy. 

11.4. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy. 

11 .5. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopÍňať len formou očíslovaných písomných dodatkov, 
podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy : 
Príloha č . 1 - Funkčná špecifikácia software 
Príloha č. 2 - Zoznam užívateľov 

11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vznikli pri plnení tejto zmluvy je 
rozhodným právom Právny poriadok Slovenskej republiky a rozhodným súdom príslušný súd v SR. 

11.8. Táto zmluva je uzatvorená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu z ktorej každé vyhotovenie 
má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia. 

o\}?. dflf] 
V Bratislave .. „ ... „„„ ..... „„„ 

Na'áobúdateľ 
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Príloha č. 1 - Špecifikácia softvéru 

Softvér „SnazzyBee" 

Softvér je prístupný na Internete ako služba. Pre používanie je potrebné: 
- funkčné internetové pripojenie, 
- vyhovujúci podporovaný webový prehliadač; zoznam podporovaných prehliadačov sa aktualizuje aje 
súčasťou prihlasovacieho formulára do softvéru. V čase podpisu zmluvy sú podporované prehliadače 
Mozilla Firefox 41 , Google Cbrome 43 , Internet Explorer 11.0, pričom vždy sa berie aktuálne dostupná 
aktualizácia daného prehliadača, ktorého verziaje uvedená pod prihlasovacim formulárom softvéru . 

Softvér je zálohovaný, tak, že sú vytvárané automatické zálohy údajov softvéru, a to v mieste umiestnenia 
servera, na ktorom je softvér prevádzkovaný a umiestnenie kópie zálohy na iný server mimo umiestnenia 
prevádzkového servera. 

K softvéru je dostupná e-mail podpora, ktorá zahŕňa technickú podporu produktu vo forme emailovej 
odpovede na dotazovaoý problém. 

Softvér okrem základných modulov umoznuJe personifikáciu, t.j. prispôsobenie prostredia pre rôznych 
užívateľov ako napr. prístupových práv i funkcionality. 

Zoznam základných modulov: 

1. Správa databázy firiem 
- umožňujúca vkladať údaje: názov firmy IČO telefonické kontakty, kontaktné osoby, katalóg zameranja 
- komplexné vyhľadávanie podľa kritérií ako: názov, IČO, adresa, e-mail meno kontaktnej osoby, 
zameranie a pod. 

2. CRM 
- správa komunikácie s klientom (CRM) - umožňuje zaznamenávať aktuálne informácie o klientovi, 
komun ikácii s ním a pod. 
- generovanie e-mailov a hromadné rozposielanie mailov podľa zvoleného výberu 

3. Ekonomický modul 
- evidencia a správa prijatých faktúr 
- generovanie, evidencia a správa vystavených faktúr 
- generovanie pokladničných blokov pre účely účtovníctva 
- generovanie ponúk a objednávok 

4. Reporty 
- dochádzkový systém 
- manažérske reporty 

V Bratislave /.~„.t!rf::„„. ':& 1 ~ 

Nadobúdateľ 
• Y' 
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Príloha č. 2. - Zoznam užívatel'ov 

Meno a Priezvisko: 
1. /f1rt.~I škr!H 
2. trľl::. „ .rq~~ é,1:..,„ 
3. J 1"1'1 f:::Ds-f-ov'é'l'to,,..41 

4. li:.;1ao'1„ i·q;c,/OÝ~ .,. 
5. Drt°l'l>t 'fco•11/1Jl-ov:, r 

6. /1 r-l 1Y1 &rJ'> 7 

7. élrlr, t; 'v.t; t t;; love,; 
8. J,1"'... //„>'T;;;fov,;., 
9. U•Ht.:; lti:.;ét:JJý'.;, 

10. Ju„1111/c, 5ľ1tL-:-Jv,/ 

V Bratislave . .!.~ ... P<i'. ... M q 

ŕ · 

Požadovaný login: 
f1? I (,/'1,_,/ 
e.n 1:. 'I 

JCin&i 
/: c; Jo.,, I "'1'1 

J 4ÝIC, 

""c;, ~ ,;, .., 
0cl„, <;Jl74 

,)GV>c.; ľ 

,';'-1111~~ 

<..1Y'11 ľ /r., 

e-mail: 
111 Ie /,„ / . ./or/, k (!-;i S'.11 .,,„ S"~ 
t1r1 é <; -<...! :n~.:;.> ~.,.:;či) .r1-11 .4<0 • -;.f 

·t,1-7._, lo..s.íov c;l.ove, (il -f•"'-1' .rf. 
k qfo~, ,,,..., . "'e1r(/lo./~ ~", "7'- • .1. 

ll: 1<1.., ;1n<,J' i .f ) O• „ (.V C';llýfC. · SÍ. 
~al'/,,., bCŕ#„~ .S'1ľ~,;, ~{ 
ac,/; 1 ~n.:.. 1:: t;1-/o ;--; O -S111 ~~ • ~ [ 
/<...J-74. 1/.?M,:.f:;.,,„ ~ S'dl ,,,,,__, ·~ 

Y <1~'1 . .,,,, <? f4.J o •. „ G !;In. -4 <" .s~ 

:i'-ľ>-1111•/c, · ľ,,. C'4:>v,.-(Q ~"''""" · sl 

Nadobúdateľ 
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