Oferta de pret luna aprilie 2020 pentru Platforma
integrata pentru servicii electronice de la HOLISUN
Buna ziua,
Vă prezentăm oferta noastră referitoare la Platforma integrata pentru servicii electronice.
Pretul este calculat pe numarul de licee din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean.
Simularea este facuta pentru un Inspectorat Scolar cu un numar de 100 de scoli.

Propunere tehnică
1. Platforma integrata pentru servicii electronice (SaaS/100 de scoli/an)
Caracteristicile sunt:
•

•

•

Platforma integrată include următoarele componente:
o Portal web de servicii pentru elevi, parinti, profesori si cetateni, prevăzut cu o componentă
de Portal Extern și Aplicație Mobilă
Platforma CMS (Content Management System) pe care va fi implementată pagina web a
Inspectoratului Scolar Judetean.
o Aplicație software de management a documentelor, cu următoarele module
funcționale:
o arhivare electronică
o registratură electronică
o captura documentelor
o fluxuri de lucru
o management arhivă fizică de documente

Modul GIS

• Componenta de gestiune a bazei de date, ce asigură necesarul de persistenţă operaţională
pentru componentele Platformei Integrate
•

Modul de plati electronice prin internet banking si optiuni de alerta.
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2. Intocmire documentatie GDPR
Elaborare documentatie si supraveghere sistem pe perioada abonamentului
Categorii de documente elaborate:
- DP-M Manual GDPR
- DP-C Cartografia proceselor GDPR
- DP-P Politica GDPR
- DP-COOKIES Politica de cookies
Procedura de lucru:
- Identificarea datelor personale
- Identificarea riscurilor care apar in procesarea lor
- Definirea de proceduri de lucru
- Elaborarea de documente (acorduri de procesare date personale etc.)
3. Implementare GDPR pe platforma
- Afișare pop up pe toate paginile platformei unde se cere acordul pentru politica de
confidențialitate
- Reafișare cu cererea acordului la fiecare actualizare a paginii „Politica de confidentialitate.
- Design plăcut si așezare discreta in pagini.
4. Abonament gazduire si mentenanta
Gazduirea este pentru un necesar de 1 GB/scoala/luna, adica 100 GB/luna.
Mentenanta este asigurata faca nici un cost pe perioada abonamentului.
5. Instalare si configurare certificat SSL
- Validare: Domeniu
- Securizează: domeniul cu www si fără www
- Asigurare: 10.000 $
- certificatul de securitate SSL este valabil pe perioada abonamentului.
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Investiție

Produs / serviciu

Preț unitar

Cantitate

UM

Valoare

10,00 €

100

12 luni

12.000,00 €

Intocmire documentatie GDPR

0,00 €

1,00

12 luni

0,00 €

3

Implementare GDPR pe site

0,00 €

1,00

12 luni

0,00 €

4

Abonament gazduire si mentenanta

0,00 €

12,00

12 luni

0,00 €

5

Instalare si configurare certificat SSL

0,00 €

1,00

12 luni

0,00 €

1

Platforma integrata pentru servicii electronice (SaaS/ 100 de scoli / an)

2

Total net

12.000,00 €

TVA

2280,00 €

TOTAL

17.280,00 €

Aspecte finale

Perioada ferm contractata: 15 luni
Termene de livrare:
60 zile lucratoare
Conditii de plata:
Abonament anual cu plata lunara.
Facturile lunare emise au scadenta la 7 zile.
Prima factura va fi emisa din luna 4 de folosinta, primele 90 de zile calendaristice fiind oferite gratuit.
Contractul este ferm pe 15 luni, cu prelungire succesiva pe inca 12 luni, in cazul in care nicio parte
nu denunta contractul inainte cu 30 de zile calendaristice.
Pretul standard pentru abonamentul Platforma integrata pentru servicii electronice de la HOLISUN
este de 10 euro/scoala/luna +TVA.
Plata lunara de 1500 euro+TVA/luna/100 de scoli+TVA, reprezinta abonamentul pentru 100 de
scoli, plata abonamentului lunar intra in vigoare din luna 4 de folosinta.
Abonamentul Platforma integrata pentru servicii electronice este de tipul “Software as a Service”
(SaaS), inseamnand ca Holisun SRL asigura, fara costuri suplimentare pentru client/utilizator,
serviciul de mentenanta si actualizari software, ori de cate ori este nevoie.
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Serviciul SaaS pentru Platforma integrata pentru servicii electronice, include serviciile standard, asa
cum sunt ele descrise, orice personalizari/modificari suplimentare ceruta de client/utilizator pot fi
supuse dupa caz unor costuri suplimentare si detaliate ca servicii de “Implementare” sau “Dezvoltare
software”.
Termenul de implementare de 60 zile reprezinta zile lucratoare de la data semnarii contractului.
Preturile nu includ TVA (All prices are not inclusive of VAT).

Ofertă valabilă până la: 30-04-2020.

Faragau Tudor
tudor.faragau@holisun.com
0728.57.50.65

HOLISU
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