CENNÍK SLUŽBY BLACKBERRY 10
platný od 29. 7. 2015
Príloha a neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

BLACKBERRY 10
Mesačný paušál BlackBerry 10 Advanced (Regulated)

6,99

Licencie BlackBerry 10/12 *A
BES12 Server Software v12.0 bez licencií
BlackBerry OS Universal Annual Subscription -– BPSS
Silver Universal Annual Subscription – BPSS

k dispozícii na stránke
BlackBerry zdarma
21,00
21,00

Gold Universal Secure Work Space Annual Subscription – BPSS

66,00

BlackBerry OS Universal Perpetual – BPSS

90,00

Silver Perpetual – BPSS

35,00

Gold Perpetual Secure Work Space - BPSS

110,00

INÉ POPLATKY
Inštalácia BlackBerry Device Service 6.x – základná *B

419,99

Inštalácia BlackBerry Device Service 6.x – rozšírená *C

869,99

Inštalácia BlackBerry Management Studio 6.x – základná *D

109,99

*A
Uvedená cena predstavuje cenu za 1CAL (client access license).
Licencie označené ako „Annual Subscription“ sú poskytované vždy s platnosťou na obdobie jedného roka od ich aktivácie.
Licencie označené ako „Perpetual“ nemajú časovo obmedzenú platnosť.
Licencia „BlackBerry OS Universal Annual Subscription“ alebo „BlackBerry OS Universal Perpetual“: umožňuje prostredníctvom BlackBerry 12 Servera
spravovať zariadenia s operačným systémom BBOS (nie zariadenia BlackBerry 10).
Licencia „Silver Universal Annual Subscription“ alebo „Silver Perpetual“: umožňuje prostredníctvom BlackBerry 12 Servera spravovať zariadenia s operačným
systémom BlackBerry 10 (nie staršie zariadenia BBOS) alebo základný manažment iOS/Android zariadení.
Licencia „Gold Universal Secure Work Space Annual Subscription“ alebo „Gold Perpetual Secure Work Space“: umožňuje prostredníctvom BlackBerry 12
Servera rozšírený manažment iOS/Android zariadení.

§
§
§

*B Inštalácia „BlackBerry Device Service 6.x – základná“ zahŕňa:
1. Konzultáciu pripravenosti prostredia na implementáciu BES 10.
2. Konfiguráciu e-mailového systému.
3. Inštaláciu a konfiguráciu aplikácie BlackBerry Device Service.
4. Konfiguráciu 1 ks koncového zariadenia.
5. Základné testovanie inštalácie.
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*C Inštalácia „BlackBerry Device Service 6.x – rozšírená“ zahŕňa:
1. Konzultáciu pripravenosti prostredia na implementáciu BES 10.
2. Konfiguráciu podpornej databázy (konfigurácia prístupových práv na MS SQL server v prípade remote SQL – neobsahuje surface rekonfiguráciu, t. j.
enablovanie portov, úpravu sieťovej konfigurácie ani iné zásahy do konfigurácie MS SQL).
3. Konfiguráciu e-mailového systému.
4. Inštaláciu a konfiguráciu aplikácie BlackBerry Enterprise Server.
5. Konfiguráciu 3 ks koncových zariadení.
6. Celkové pretestovanie inštalácie.
7. Zaškolenie IT personálu zákazníka.
8. Zaškolenie koncových používateľov zákazníka.
*D Inštalácia „BlackBerry Management Studio 6.x – základná“ zahŕňa:
1. Konzultáciu pripravenosti prostredia na implementáciu BES 10.
2. Konfiguráciu e-mailového systému.
3. Inštaláciu a konfiguráciu aplikácie BlackBerry Device Service.
4. Konfiguráciu 1 ks koncového zariadenia.
5. Základné testovanie inštalácie.
Poznámka:
Ceny sú uvedené v € s DPH. Služba je určená iba pre užívateľov BlackBerry s operačným systémom BlackBerry 10 a so serverom určeným pre zariadenia
BlackBerry 10.
Technickým predpokladom pre plnohodnotné využívanie služby BlackBerry 10 je aj internetová konektivita príslušnej SIM karty, t. j. na príslušnej SIM karte je
potrebné mať aktívnu dátovú službu (napr. službu typu Internet v mobile, zdieľanie s programom služby Mobilný internet a pod.). Táto dátová služba sa riadi
podmienkami v zmysle pre ňu príslušného cenníka, nezávisle od podmienok služby BlackBerry 10. Taktiež v prípade využívania príslušnej SIM karty v roamingu
sa dátové prenosy v roamingu riadia podmienkami v zmysle aktivovanej roamingovej služby, nezávisle od podmienok služby BlackBerry 10.
Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že inštaláciu služby BlackBerry 10 môže spoločnosť Slovak Telekom, a. s., realizovať aj prostredníctvom svojich
zmluvných partnerov. Poplatok za inštaláciu služby nemusí byť konečný. K uvedenému poplatku môžu byť v závislosti od osobitných požiadaviek Účastníka
na inštaláciu účtované dodatočné náklady (najmä v závislosti od požadovaného miesta alebo času inštalácie). O týchto informuje Podnik Záujemcu vždy pred
objednaním Služby, resp. pred jej inštaláciou.
Tento Cenník služby BlackBerry 10 nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu uvedenému v nadpise.
Ustanoveniami tohto Cenníka služby BlackBerry 10 sa riadia aj všetky zmluvné vzťahy uzavreté do dňa uvedeného v nadpise, ktoré sa v zmysle Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, predmetom ktorej bola aktivácia služby BlackBerry 10, riadili Cenníkom služby BlackBerry alebo Cenníkom služby BlackBerry
Flat v časti služby BlackBerry 10.

