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TriDoc Megrendelő 

Megrendelő adatai 

Cégnév:  

Szállítási cím:  

Számlázási cím:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Számlavezető bank és bankszámlaszám:  

Telefonszám:  

Képviselő neve:  

Megrendelési adatok 

Megrendelt TriDoc csomag: 

(A megfelelőt kérjük, húzza alá!) 

25 Felhasználós csomag 

50 Felhasználós csomag 

Fizetendő összeg:  

 

 

Budapest, 2018. 

 

 

  

Cégszerű aláírás 

Megrendelő 

Cégszerű aláírás 

Trilobita Informatikai Zrt. 

 

Jelen megrendelő annak mellékletével együtt érvényes! 
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Melléklet 

25 Felhasználós csomag tartalma: 

25 TriDoc standard felhasználói licenc (örökös) 

110 000 TriDoc standard dokumentum licenc (örökös) 

+ teljes körű bevezetési projekt 

+ HP ProLiant MicroServer 

+ Fujitsu SP-1130 professzionális dokumentum-szkenner 

Kedvezményes csomagár: 2 850 500 Ft +ÁFA 

TELEPÍTÉS 

 a TriDoc rendszert a csomagban foglalt szerverre telepítve szállítjuk 

 rendszerbeállítások megfelelő paraméterezése 

 felhasználók létrehozása 

TESTRESZABÁS 

 testreszabási tanácsadás (2*4 óra) 

 testreszabás a TriDoc rendszer beépített funkcióinak segítségével felhasználói szerepkörök 

kialakítása   

 törzsadatok testreszabása    

 egyedi mezők kialakítása (dokumentum, cég, személy, projekt)    

 dokumentum kategóriák és típusok testreszabása    

 iktatási csatornák kialakítása    

 jóváhagyási workflow folyamatok kialakítása 

OKTATÁS 

 adminisztrátori oktatás (1*2 óra) 

 kulcsfelhasználói oktatás (1*4 óra) 

TERMÉKTÁMOGATÁS (1 ÉV) 

Hozzáférés a TriDoc Support Centerhez 

 új termékverziók letöltése 

 új nyelvi csomagok letöltése 

 új kiegészítők letöltése  

50 Felhasználós csomag tartalma: 

50 TriDoc standard felhasználói licenc (örökös) 

110 000 TriDoc standard dokumentum licenc (örökös) 

+ teljes körű bevezetési projekt 

+ HP ProLiant MicroServer 

+ 2 db Fujitsu SP-1130 professzionális dokumentum-szkenner 

Kedvezményes csomagár: 4 050 500 Ft +ÁFA 

TELEPÍTÉS 

 a TriDoc rendszert a csomagban foglalt szerverre telepítve szállítjuk 

 rendszerbeállítások megfelelő paraméterezése 

 felhasználók létrehozása 
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TESTRESZABÁS 

 testreszabási tanácsadás (3*4 óra) 

 testreszabás a TriDoc rendszer beépített funkcióinak segítségével felhasználói szerepkörök 

kialakítása   

 törzsadatok testreszabása    

 egyedi mezők kialakítása (dokumentum, cég, személy, projekt)    

 dokumentum kategóriák és típusok testreszabása    

 iktatási csatornák kialakítása    

 jóváhagyási workflow folyamatok kialakítása 

OKTATÁS 

 adminisztrátori oktatás (4*2 óra) 

 kulcsfelhasználói oktatás (1*4 óra) 

TERMÉKTÁMOGATÁS (1 ÉV) 

Hozzáférés a TriDoc Support Centerhez 

 új termékverziók letöltése 

 új nyelvi csomagok letöltése 

 új kiegészítők letöltése 

Szerver konfiguráció 

HP ProLiant MicroServer G10 

 Operációs rendszer: Microsoft OEM Windows Server 2012 Hungarian 5 Clt User CAL 

 Processzor: AMD Opteron x3216 1,6 

 Processzor adatai: 2 Cores, 1M Cache, 1,6 GHz 

 Memória: 16 GB 

 Memória max: 32 GB 

 Merevlemez: 2x 1000 GB 

 SSD: 1x 500 GB 

Szkenner információk 

http://szkenner.info/fujitsu-sp-1120-sp-1125-sp-1130-szkennerek/  

 

A csomagban foglalt hardware eszközök azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező eszközökre való 

cseréjének jogát Szállító fenntartja. 

 

Számlázási információk 

A megrendelés Szállító általi befogadását követően a megrendelés teljes összegéről számla 

kerül kiállításra az alábbiak szerint. 

 Fizetési határidő: 30 nap 

 Fizetési mód: átutalás 

 

 

http://szkenner.info/fujitsu-sp-1120-sp-1125-sp-1130-szkennerek/

