Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty dotyczącej opieki nad Państwa certyfikatami. Jest to usługa:
"monitoring certyfikatów". Proponujemy przejęcie przez nas pełnej obsługi w zakresie: pilnowania terminów
ważności poszczególnych certyfikatów oraz sporządzanie wniosków, żądań certyfikacyjnych, instalacji
certyfikatów itd. Przy pozycjach cennika dotyczących tej usługi są umieszczone szczegółowe opisy
czynności i procedur podlegających danej usłudze.

CERTYFIKATY - monitoring wszystkich certyfikatów w jednej SKP
jednorazowa pomoc (opłata za wykonanie jednej czynności, np. pobranie, instalacja
certyfikatu na komputerze użytkownika)

jednorazowa pomoc (opłata za wykonanie pełnej instalacji jednego certyfikatu, czyli
pomoc przy sporządzeniu wniosku, pobranie i instalacja certyfikatu na komputerze
użytkownika)

Cena netto zł

50,00

100,00 VPN / 150,00
SSL

monitoring certyfikatów / PAKIET PODSTAWOWY - poinformowanie telefoniczne z 3miesięcznym wyprzedzeniem o konieczności wystąpienia z wnioskiem o recertyfikację)
Proszę pobrać druk Upoważnienia, który po wypełnieniu proszę przesłać na nasz adres

120,00 / 2 lata

mailowy: japa@japa.com.pl

monitoring certyfikatów / PAKIET ROZSZERZONY - zawiera PAKIET PODSTAWOWY
plus:
- wypełnienie wniosków SSL i VPN (limit do 2 stanowisk SSL + VPN, każde dodatkowe
stanowisko SSL+33%)
- wygenerowanie i wysłanie do CEPIK żądań certyfikacyjnych SSL za pomocą pomocy
zdalnej SKP
- pobranie i instalacja certyfikatów w systemie Użytkownika wraz z pełnym

360,00 / 2 lata

dostosowaniem oprogramowania kryptograficznego oraz rejestracją certyfikatów w
systemie Użytkownika
- ciągłe monitorowanie ważności certyfikatów
Proszę pobrać druk Upoważnienia, który po wypełnieniu proszę przesłać na nasz adres
mailowy: japa@japa.com.pl

monitoring certyfikatów / PAKIET EKSKLUZYWNY - zawiera PAKIET ROZSZERZONY
plus:
UWAGA: usługa w tej wersji jest wykonywana na komputerach JAPA Software bez
udziału stacji kontroli (limit do 2 stanowisk, każde dodatkowe stanowisko +33%)
- wygenerowanie żądania certyfikacyjnego SSL (wymagane 2 karty kryptograficzne z
różnymi terminami ważności certyfikatów SSL, konieczne przygotowanie czytnika z

720,00 / 2 lata

kartą z nieaktywnym certyfikatem do odbioru przez kuriera zamówionego przez JAPA
Software) oraz wysłanie kompletu do Centrum Certyfikacji
- instalacja certyfikatów SSL na karcie kryptograficznej
- monitorowanie poprawności certyfikatów (m.in. wykluczenie błędu 403, czyli brak
autoryzacji dostępu do CEPIK)
- odesłanie kurierem w pełni skonfigurowanego zestawu kryptograficznego
Taka konfiguracja zapewnia 100% czasu pracy certyfikatów bez przerw pracy Stacji
Kontroli Pojazdów, przy minimalnym udziale Stacji Kontroli Pojazdów (dla stacji kontroli
pozostaje do wykonania tylko podpisanie i podstemplowanie wniosków dostarczonych i
odebranych przez kuriera).
Proszę pobrać druk Upoważnienia, który po wypełnieniu proszę przesłać na nasz adres
mailowy: japa@japa.com.pl

Pomoc zdalna dla pakietu SKP PRO

Cena netto zł

- usługa zdalnego dostępu jednorazowa (limit do 30 minut)

50,00

- abonament miesięczny (limit do 60 minut łącznie)

100,00

- abonament kwartalny (limit do 2 godzin łącznie)

200,00

- abonament roczny (limit do 2 godzin łącznie)

450,00

- abonament roczny (limit do 4 godzin łącznie)

600,00

- pakiet VIP (abonament roczny: pomoc zdalna bez limitu oraz kompleksowa usługa
organizacji i instalacji certyfikatów SSL i VPN)

- zdalna migracja oprogramowania z komputera do komputera

- zdalna instalacja nowego pakietu oprogramowania 1-stanowiskowego

- zdalna instalacja nowego pakietu oprogramowania sieciowego

1.500,00

100,00

bezpłatnie

do uzgodnienia po
ustaleniu zakresu prac

UWAGA: wszystkie ceny usług pomocy zdalnej nie uwzględniają dni ustawowo wolnych od pracy. Usługi
wykonywane w dni wolne od pracy są kosztorysowane indywidualnie.
Płatność przelewem na podstawie faktury elektronicznej w formacie PDF. Wysłanie faktury w formie
papierowej: 8,00 zł.

