Üzleti ajánlatok
Extrák
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A teljes
havi díj
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Mert így, hogy az irodánk működéséhez szükséges
szolgáltatásokat egy csomagban vettük igénybe, jelentősen
csökkenthettük kiadásainkat.

Mert egy havi díjért a mobil- és vezetékes telefon- és internetelérés
mellett korszerű irodai készülékeket is kaptunk.

Mert vezetékes telefonról a csomag teljes
havi díja lebeszélhető.

Mert így könnyedén kialakíthattuk a cégre szabott mobilflottát,
és kollégáinkkal ingyen hívhatjuk egymást.

„ Miért választottam cégemnek
az ÉnIrodám üzleti csomagot?”

Mert így minden kollégám gépéről elérhető az internet,
és mindenki saját, céges e-mail címet kapott.

Mert végre saját szerkesztésű céges honlapunk készülhetett, melyről a webáruházat is üzemeltetjük, így többé a földrajzi
távolságok sem jelentenek akadályt az értékesítésben.

Mert végre nem vész el egyetlen bejövő hívás sem, még akkor sem,
ha éppen nem vagyunk az irodában.

Mert ügyfeleink meg tudják hallgatni aktuális ajánlatainkat,
az idő alatt, amíg kollégánk nem tudja fogadni hívásukat.

Mert időt és pénzt spórolunk, ha a faxokat online küldjük
és fogadjuk.

Mert biztonságosan tárolhatjuk és archiválhatjuk
céges adatainkat.
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Csomagajánlatok

Ismerje meg Connect irodai portfóliónkat!
A Connect összeköt – biztos köteléket jelent az Ön vállalkozása és a világ között. Válassza
a vállalkozásának megfelelő csomagot gazdag tartalommal és hatalmas árelőnnyel, és csökkentse vállalkozása telekommunikációs költségeit!

ConnectNet csomag
Amennyiben vállalkozásának megbízható, gyors, korlátlan internetelérésre van szüksége, válasszon
ConnectNet internetcsomagjaink bő sávszélesség-választékából! A kedvező havi díj az internetkapcsolaton
kívül további extra szolgáltatásokat is tartalmaz díjmentesen, melyek megkönnyítik a munkavégzést – e-mail
postafiókokat, webtárhelyet stb.

Ex trák

Connect Ráció csomag

Szélessávú internet-hozzáférése mellé válasszon nagy megbízhatóságú vezetékes telefont, és beszélje le
a teljes havi díjat (internet és telefon) belföldi vezetékes irányba! Élvezze a kedvező vezetékes és mobilirányú
percdíjakat akár csúcsidőben is! Mindezek mellett Öné lesz egy WiFi-képes router is.

Ex trák

Compleo Connect csomagjainkban minden olyan informatikai szolgáltatást egybecsomagoltunk, amelyek
megkönnyítik munkáját. Ráadásul a teljes havi díj lebeszélhető belföldi vezetékes hívásirányokba!
Növelje Ön is vállalkozása hatékonyságát úgy, hogy közben csökkenti telekommunikációs kiadásait!

A Connect portfólió terméktartalma
¦ Online faxküldés és fogadás (Virtualoso Fax2Email)
¦ Biztonsági adatmentés, archiválás (Virtualoso BackUp)
¦ Szuperszerviz szolgáltatás
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Ex trák

¦ ÉnCégem
mobiltelefonés mobilinternetdíjcsomag

Connect ÉnCégem

Connect Ráció

Ex trák

ConnectNet

ConnectNet

¦ Honlapvarázsló
¦ Domain Start
¦ Vírusvédelem
¦ 500 MB webtárhely
¦ 30 db e-mail postafiók
¦ üzleti internet

Connect ÉnCégem csomag

A Telekom új Connect ÉnCégem ajánlata a Connect Ráció vezetékesinternet- és vezetékes telefon-díjcsomag,
valamint az ÉnCégem Prémium M mobiltelefon- és mobilinternet-díjcsomag összevonásával jött létre, hogy a két
csomagban foglalt négy szolgáltatást kedvezőbb havi díj mellett kínálja Önnek, mint ha külön-külön előfizetései
lennének.

¦ Ráció vezetékeshang-díjcsomag
¦ WiFi-képes router
¦ fix IP-cím
¦ Internetbiztonság

Connect Ráció

Compleo Connect

ÉnIrodám

¦ Automatikus híváskezelő
rendszer (Virtualoso VoiceCenter)
¦ Virtuális közös munkafelület
(Virtualoso WorkPlace)

Compleo Connect csomag

ÉnIrodám csomag

Az ÉnIrodám üzleti csomagokban minden benne van, amire irodájának szüksége lehet: mobil- és vezetékes
telefon, valamint internetelérés, informatikai szolgáltatások és eszközök. Koncentráljon nyugodtan vállalkozására – mi a biztos hátteret nyújtjuk üzletmenetéhez.

A ConnectNet, Connect Ráció és Connect ÉnCégem csomagok hagyományos DSL- (D), optikai (F)
és kábel- (K) hálózaton is elérhetők, míg a Compleo Connect és ÉnIrodám csomagok DSL- (D) hálózaton,
a Magyar Telekom szolgáltatási területén hozzáférhetőek.
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Connect Ráció csomagok –
szélessávú internet és telefon egy havi díjért

Compleo Connect –
komplett irodai megoldások beruházás nélkül
Mit is kínál pontosan a Compleo Connect?
Internet
és telefon
¦ A teljes havi díj lebeszélhető
belföldi vezetékes irányba.
¦ 10, 20 vagy 30 Mbit/s sebességű internet a vállalkozás
igényei szerint.

A teljes
havi díj
tő!
lebeszélhe

Informatikai
megoldások
¦ Virtualoso VoiceCenter
híváskezelő rendszer, amely
garantálja, hogy egyetlen
bejövő ügyfélhívás se ves�szen el.
¦ Virtualoso WorkPlace szolgáltatás, mely lehetővé teszi,
hogy közös, webes felületen
tárolja, illetve megossza
céges dokumentumait kollégáival.

Extrák
¦ Ajándék WiFi-képes router.
¦ Saját domainnév (cegnev.hu),
amely lehetővé teszi, hogy
cége professzionális módon
jelenjen meg a világhálón.
¦ 30 db profi, céges e-mail cím,
amely hitelessé teszi vállalkozását a versenytársakkal
szemben.
¦ Díjmentes internetbiztonság,
fix IP-cím.

Compleo Connect – komplett irodai megoldások havi nettó 11 300 Ft-tól
(bruttó 14 351 Ft), 2 éves határozott időtartamú szerződés vállalása esetén.

Csökkentse cége telefonköltségeit Connect Ráció díjcsomaggal!
Internet
és telefon
¦ A teljes havi díj lebeszélhető belföldi
vezetékes irányba.
¦ 10, 20, 30, 50, 120 Mibt/s sebességű internet,
a vállalkozás igényeihez igazodva.

100% -ban
tő
lebeszélhe
havi dí j

Extrák
¦ Ajándék WiFi-képes router
¦ Saját domainnév (cegnev.hu)
¦ 30 db profi, céges e-mail cím
¦ Díjmentes internetbiztonság, fix IP-cím

Rendeljen most Compleo Connect
csomagot 2 éves határozott időtartamú
szerződéssel, és legyen az Öné egy
Huawei Mediapad Lite (3G+WiFi) 0 Ft-ért!
A táblagép segítségével bárhová magával viheti az irodáját – egyszerűbben
hordozható, mint egy laptop, könnyű, kényelmesen használható. Kápráztassa
el ügyfeleit azzal, hogy egy elegáns és modern eszközön mutatja be nekik
termékeit, szolgáltatásait! A laptopokkal szemben egy táblagép azonnal indul,
nem kell várnia az operációs rendszer betöltésére.
Táblagép részletei a 14. oldalon.

Connect Ráció már havi nettó 9000 Ft-tól (bruttó 11 430 Ft-tól),
2 éves határozott időtartamú szerződés vállalása esetén.

Ajánlatunk 2012. december 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig szól.
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Connect ÉnCégem üzleti csomagok Mobil és vezetékes szolgáltatások együtt,
gazdaságosabban!

ÉnIrodám üzleti csomagok - teljes körű kommunikációs
és informatikai háttér vállalkozásoknak egy kézből
Vezetékes
internet
és telefon

Ex trák

Vezetékes telefon és internet

Mobiltelefon
és internet

Havi díj
nettó 18 000 Ft

nettó 9000 Ft
(bruttó 11 430Ft)

nettó 9000 Ft
(bruttó 11 430 Ft)

Lebeszélhetőség*
nettó 15 000 Ft
(bruttó 19 050 Ft)

Connect Ráció

ÉnCégem Prémium M

(bruttó 22 860 Ft)

Connect
ÉnCégem
havi díj
HELYETT

nettó 10 900 Ft
(bruttó 13 843 Ft)
Lebeszélhetőség**
nettó 16 900 Ft
(bruttó 21 463 Ft)

¦ Az ÉnIrodám csomagok
havi díja 100%-ban
lebeszélhető belföldi
vezetékes irányba
¦ Forgalmidíj-mentes
internethozzáférés

0 szFütléke-osk
ké

A csomagok havi díja 2 éves hűségidővel érvényes. A fenti példában a legkisebb
sávszélességű Connect Ráció és Connect ÉnCégem csomag havi díjával számoltunk.
* Connect Ráció csomag teljes havi díja, nettó 9000 Ft (bruttó 11 430 Ft) lebeszélhető vezetékes telefonról belföldi vezetékes irányba, plusz mobiltelefonról havi nettó
6000 Ft (bruttó 7620 Ft) lebeszélhető T-Mobile hálózaton belül és belföldi vezetékes irányba.
** Connect ÉnCégem csomag teljes havi díja, nettó 10 900 Ft (bruttó 13 843 Ft) lebeszélhető vezetékes telefonról belföldi vezetékes irányba, plusz mobiltelefonról havi
nettó 6000 Ft (bruttó 7620 Ft) lebeszélhető T-Mobile hálózaton belül és belföldi vezetékes irányba.

Mobiltelefon
és mobilinternet

Informatikai
megoldások

¦ Mobiltelefon és mobil
internet az ÉnCégem
L díjcsomag díjazása
alapján
¦ 10 GB adatforgalom
túlforgalmazási díj
nélkül

¦ Virtualoso Voice
Center
¦ Virtualoso Fax2Email
¦ Virtualoso WorkPlace
¦ Virtualoso Back-Up
¦ Informatikai tanács
adás

Extrák

¦ Okostelefon
¦ Táblagép
¦ Nyomtató
és szkenner
¦ WiFi-képes
router

ÉnIrodám üzleti csomagok – nettó 19 900 Ft havi díjtól (bruttó 25 273 Ft), új vagy meglévő hűségidejű üzleti előfizetéssel, 2 éves hűségidővel. A csomag része 4 készülék 0 Ft-ért.

Az ÉnIrodám csomagban foglalt szolgáltatások értéke
Nettó havi díj (Ft)

összesen 49 095 Ft/hó
(bruttó 62 351 Ft)

50 000

Telepítés

45 000

Okostelefon

Táblagép
Nyomtató+szkenner

40 000

WiFi-képes router
Mobiltelefon- és internetdíjcsomag

35 000

Dupla SIM kártya
Biztonsági adatmentés, archiválás

30 000

összesen

19 900 Ft/hó

25 000

(bruttó 33 503 Ft)

20 000

Online faxküldés és -fogadás
Automatikus híváskezelő rendszer
Virtuális közös munkafelület
Szuperszerviz szolgáltatás
Internetbiztonság

15 000

fix IP cím
Üzelti vezetékes telefon (Üzleti Ráció)

10 000

Üzleti vezetékes internet (ConnectNet)

5 000

A grafikon csak tájékoztató jellegű

Elemenként
vásárolt csomag

Énirodám 10M
(2 éves)

Ajánlataink a Magyar Telekom szolgáltatással lefedett területén, új, lejárt vagy meglévő hűségidejű szerződéssel rendelkező üzleti előfizetők részére érvényesek,
kisvállalkozói megállapodással és 2 éves hűségidővel.
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Kedvezményes eszközajánlatok

ÉnIrodám csomagban 0 Ft-ért juthat
az alábbi készülékekhez
dá m +
ÉnIroom
ag
üzleti cs

Samsung Galaxy Tab 2 7.0
¦ Android 4.0
¦ 1 GHz-es (két magos) processzor
¦ 7” érintőkijelző,
1024x600 pixeles felbontás
¦ 8 GB belső tárhely, Micro SD
támogatás
¦ Beépített 3G modem
Választható okostelefon
Mobiltelefon esetén több
készülék közül választhat az
ÉnCégem L díjcsomag
készülékárlistája alapján.

D-Link WiFi-képes router
¦ Internet megosztása
vezeték nélkül
¦ Tűzfalfunkciók
¦ Vezeték nélküli titkosítás

Nyomtató és szkenner
¦ Nyomtatás, másolás, szkennelés
¦ Színes és fekete-fehér
nyomtatás
¦ Nagy sebességű USB 2.0,
WiFi 802.11n
¦ Beépített memória
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OneAccess router
¦ Internet megosztása
vezeték nélkül
¦ Alközponti funkció
¦ 10 db IP-telefon
csatlakoztatható

Aastra IP-telefon
¦ Híváslista
¦ Hívásvárakoztatás
¦ Hívásátirányítás
¦ Kétirányú kihangosítás

MicroServer
¦ HP ProLiant N40L
¦ Optikai meghajtó
¦ 1 db 1,50 GHz
kétmagos processzor
¦ Linux operációs
rendszer
¦ 2x2 GB RAM
¦ 2x250 GB adattároló

Az ÉnIrodám üzleti csomagokra vonatkozó ajánlataink 2012. december 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig, a Magyar Telekom szolgáltatással lefedett területén, új, lejárt vagy meglévő hűségidejű szerződéssel rendelkező üzleti előfizetők részére érvényesek, kisvállalkozói megállapodással és 2 éves hűségidővel.
A csomagban benne foglalt készülékajánlataink kizárólag új, vagy lejárt hűségidejű szerződéssel rendelkező ügyfeleink számára, visszavonásig vagy a készlet erejéig
érvényesek. A készülékek képei illusztrációk, a készülék típusa változhat az aktuális készlet függvényében. A mobiltelefon ára készüléktípustól függően az ÉnCégem
díjcsomaghoz kapcsolódó akciós árlista alapján változik. Ebben lehetőség van a BusinessNet L szolgáltatás mellett nem 0-Ft-os készülék vásárlására is.
A készülékekhez mobil előleg befizetése szükséges lehet. A tájékoztatás nem teljes körű.
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Táblagép- és laptopajánlatok

Samsung 200A5B
nettó 138 000 Ft (bruttó 175 260 Ft)
Huawei MediaPad 7 Lite (3G+WiFi)
Connect Ráció

Egy összegben
8900 Ft (bruttó 11 303 Ft)

Compleo Connect

0 Ft

Compleo Connect Desktop

0 Ft

¦ Android operációs rendszer
¦ 1,2 GHz-es Dual Core processzor
¦ 7” érintőkijelző,
¦ szélessávú internet és WiFi képesség
¦ 3,2 megapixeles hátoldali kamera,
0,3 megapixeles előlapi kamera
¦ 8GB belső memória
¦ Micro SD támogatás

Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE
Connect Ráció

Egy összegben
99 900 Ft (bruttó 126 873 Ft)

Compleo Connect

73 000 Ft (bruttó 92 710 Ft)

Compleo Connect Desktop

54 900 Ft (bruttó 69 723 Ft)

Csak T-Mobile SIM kártyával üzemeltethető készülék.

A készülékek képei illusztrációk.
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¦ Android 3.2
¦Dual-core 1.5 GHz-es processzor
¦ 8,9”-es érintőkijelző, TFT,
1280x800 képpont
¦ HSDPA 42,2 Mbit/s/ HSUPA
5,76 Mbit/s és Wifi
¦16 GB belső memória
¦ 3,2 MP kamera

Nettó árak
Samsung
200A5B

Egy összegben
138 000 Ft
(bruttó 175 260 Ft )

Kamatmentes részletfizetéssel
12 havi
24 havi
Kezdôrészlet
törlesztôrészlet
törlesztôrészlet
30 000 Ft
9000 Ft
4500 Ft
(bruttó 38 100 Ft)
(bruttó 11 430 Ft)
(bruttó 5715 Ft)

HP 4540s (B6M12EAX)
195 000 Ft (bruttó 247 650 Ft)
nettó
Nettó árak
HP 4540s

Egy összegben
195 000 Ft
(bruttó 247 650 Ft)

Jellemzôk:
¦ Intel® Core™ i3-2350M Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
¦ 4GB RAM memória
¦ 15,6” kijelző
¦ DVD +/- RW optikai meghajtó
¦ b/g/n WLAN
¦ 1,3MP webkamera
¦ Windows 7 Business 64bit operációs rendszer

Jellemzôk:
¦ Intel Corei5 2450 2,4ghz processzor
¦ 8GB DDR3 RAM memória
¦ 15,6” kijelző
¦ DVD +/- RW optikai meghajtó
¦ a/b/g/n WLAN
¦ HD webkamera
¦ Windows 7 Business operációs rendszer

Kamatmentes részletfizetéssel
12 havi
24 havi
Kezdôrészlet
törlesztôrészlet
törlesztôrészlet
30 000 Ft
13 750 Ft
6875 Ft
(bruttó 38 100 Ft)
(bruttó 17 463 Ft)
(bruttó 8732 Ft)

Amit még tudni érdemes
Ajánaltunk 2012. december 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. Akciónkban kedvezményes árú
táblagép vásárlására csak azon ügyfelek jogosultak, akik egyidejűleg Connect Ráció F/D, Connect ÉnCégem F/D, illetve
Compleo Connect csomagot is vásárolnak. Minden csomaghoz 1 db táblagép rendelhető. Akciós notebook vásárlására
csak azon ügyfeleink jogosultak, akik akik egyidejűleg Connect Ráció F/D, Connect ÉnCégem F/D, Compleo Connect,
illetve ÉnIrodám csomagot is vásárolnak. Minden csomaghoz 3 db notebook rendelhető. a notebookok közül legfeljebb
egy kamatmentes részletre, a másik kettő azonnali fizetéssel.
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Extra szolgáltatások Connect Ráció, Connect
ÉnCégem, Compleo Connect és ÉnIrodám
csomagjainkban
1000t Ft/hó

6990t Ft/db

helyet

helyet

WiFi-képes router

0 Ft

Internetbiztonság

0 Ft

A csomagokban foglalt Internetbiztonság szolgáltatás
motorja az ismert F–Secure program, mely hozzáférést
biztosít a legfrissebb vírusadatbázisokhoz. A szolgáltatás nagyfokú biztonságot nyújt a vírusok támadásaival
szemben, és további védelmi funkciókat is ellát:
spam- és tartalomszûrés, pop-up blokkolás, tûzfalfunkció
folyamatos és automatikus frissítéssel.

4000t

Ft/hó

helyet

Fix IP-cím
TM

A routerre azért van szükség, hogy a munkatársak
között megoszthatóvá váljon az internetes sáv
szélesség, illetve hogy az irodán belül (kb. 50 m-es
körzetben, az épület adottságainak függvényében) Ön
a munkaasztaltól távol is felléphessen a netre.
Milyen elônyöket kínál az Ön számára?
¦ Az irodán belül bárhol vezeték nélkül elérhetô
a világháló.
¦ Alkalmazottjainak és vendégeinek egyaránt biztosítja
az elérést.
¦ Segítségével mobileszközökkel (pl. notebook, PDA,
okostelefon) is használható a net.
¦ Az internetkapcsolat biztosításához nincs szükség
kábelezésre, fúrásra.
¦ A kiszállítást, telepítést, beüzemelést a Szuperszerviz
profi csapata végzi térítésmentesen.
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0 Ft

A fix IP-cím úgy mûködik, mint ha cége minden számítógépének saját irányítószáma lenne az interneten.
Ahhoz, hogy egy vállalat két telephelye bármikor kommunikálhasson a másik adatbázisával, mindenképpen
szükség van egy saját, fix IP-címre. Enélkül nem mûködhetnének a vállalatirányítási rendszerek, a nyilvántartási
adatbázisok, a céges mail- és webszerverek.

4375t Ft/hó
helyet

Honlap Prémium szolgáltatás

0 Ft

A Honlap Prémium csomagban összegyûjtött kiegészítô szolgáltatások mind azt a célt
szolgálják, hogy cégének professzionális megjelenést biztosítsanak az interneten, és bizalmat
keltsenek ügyfeleiben.
Saját domain és névszerver
¦ A Connect csomaggal vállalkozása egyben saját
egyedi domainnévre is szert tehet.
¦ A www.cegnev.hu formátumú domainnév hitelességet, megbízhatóságot sugall, mellyel komoly
versenyelônyhöz juthat, hiszen egy jól megválasztott
domainnévnek reklámértéke is lehet.
¦ A megszerzett domainnév a vállalkozás saját használatába kerül, melyre saját e-mail címeket és honlapot
is létrehozhat.
30 db e-mail cím egyenként 2 GB tárhellyel
E-mail szolgáltatásunk segít abban, hogy saját
domainneve alatt egyedi e-mail címeket alakítson
ki minden munkatársának, így profi, a cég nevét is
tartalmazó e-mail címrôl tarthatják a kapcsolatot
partnereikkel (például: x.y@cegnev.hu).

Honlapépítés
¦ A Honlapvarázsló alkalmazás segítségével Ön vagy
munkatársai különösebb szakértelem nélkül készíthetnek saját céges honlapot.
¦ Az elkészült honlapok és a kapcsolódó adatok számára biztonságos tárhelyet biztosítunk.
¦ Külön igény esetén munkatársaink is készítenek céges
honlapot a Honlapvarázsló segítségével, illetve teljesen
egyedi megoldások kialakítására is van lehetôség.
Webtárhely
A szokványos statikus tárhelyekkel ellentétben
a Connect csomagokhoz egy 500 MB nagyságú, adat
bázis-kezelésre is alkalmas dinamikus webtárhelyet
biztosítunk. Ezen mûködtetheti céges honlapját, sôt,
ha termék- és szolgáltatásprofilja megkívánja, akár
webáruházat, online szobafoglalást vagy készletnyilvántartást is üzemeltethet.
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Az ÉnIrodám csomagban foglalt informatikai szolgáltatások

IP-telefonok*
Használjon irodájában modern
eszközöket saját beruházás nélkül!

Virtualoso VoiceCenter

nettó
29 00 Ft /hó
helyett

0 Ft

0 Ft

Már Compleo Connect csomagokban is!
Hívásfogadó rendszer tetszőleges menüvel

Már Compleo Connect csomagokban is!
Biztonságos webtárhely és közös munkafelület

Híváskezelő rendszer, amely minden hívását
fogadja és a témában illetékes kollégához irányítja, sőt
akár tájékoztatást is ad termékeiről, szolgáltatásairól.
¦ Internetről elérhető, grafikus kezelőfelület, ahol saját
kezűleg állíthatja be hangmenüjét.
¦ Vezetékes vagy akár mobilszámra is beállítható hívásmenü.
¦ Munkabeosztáshoz igazodó híváskezelés, például
munkaidőn túli hívásai automatikusan átirányítódnak
egy másik – akár mobilszámra.
¦ Hívásfogadás egyedi hangbemondással.
¦ Részletes online hívásforgalmi statisztika.
¦ Nem fogadott hívás esetén visszahívás felajánlása,
melyről Ön a hívó fél telefonszámával egy értesítő
e-mailt vagy sms-t kap.

Online felület, ahol elhelyezhet fontos, közös dokumentumokat, amelyeket az arra felhatalmazott kollégái vagy
partnerei akár távolról is elérhetnek, szerkeszthetnek.
¦ Távoli hozzáférés akár otthonról vagy másik telephelyről
¦ Hatékony, online munkacsoport létrehozása
¦ Vállalati intranet akár kisebb cégeknek is
¦ Dokumentumok biztonságos tárolása

nettó
1800 Ft /hó
helyett

Virtualoso Fax2Email

0 Ft

Hagyományos fax küldése és fogadása e-mailben
Nem lesz szüksége többé külön faxkészülékre. Egy
könnyen kezelhető webes felület áll rendelkezésére,
ahol nemcsak faxot tud küldeni, hanem a bejövő és a
korábban elküldött faxokat is meg tudja tekinteni. Ráadásul korábban használt faxszámát is megtarthatja.
A szolgáltatás további vonzó kényelmi lehetőségeket
is kínál:
¦ Telefonkönyv
¦ Fax továbbítása korlátlan számú e-mail címre
¦ Egyedi hangbemondás lehetősége a faxmellékhez
¦ Egyedi fedőlap szerkesztése, csatolás
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Virtualoso WorkPlace

nettó
2990 Ft /hó
helyett

Virtualoso Back-Up

nettó
3980 Ft /hó
helyett

0 Ft

Határozott időtartamú szerződéssel kötött Compleo
Connect Office és Desktop csomagunk mellé Aastra
típusú IP-telefont bérelhet fix havi díjért, számos kényelmi funkcióval: kimenôhívás- és bejövôhívás-lista,
hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, telefonkonferencia,
kétirányú teljes kihangosítás (szabad kezes üzemmód)
kiváló hangminôséggel, testre szabható vállalati megjelenítés. A Compleo Connect Desktop csomagok esetén
2 db készülék bérleti díját elengedjük.

*Kizárólag Compleo Connect Desktop és ÉnIrodám+ csomaghoz.

MicroServer az ÉnIrodám+ csomagban**
Béreljen biztonságot!
¦ Cserélje le elavult, nem biztonságos adathordozóit
beruházás nélkül!
¦ A MicroServer 2 db merevlemezt tartalmaz,
az adatok minden esetben tükrözve kerülnek
mentésre, így ha valamely merevlemez meghibásodik, az adatok visszaállíthatók.
¦ A MicroServer szolgáltatás része a Virtualoso
Back-Up, így adatai a számítógépet ért kár esetén
sem vesznek el.
¦ A kisméretű HP szerverdoboz fizikailag is az Ön
telephelyére kerül.

**Kizárólag ÉnIrodám + csomaghoz.

nettó
620 Ft /hó
helyett

0 Ft

Biztonságos adattárolás és archiválás
Kritikus adatok díjmentes archiválása 1 GB erejéig,
a vállalkozás legfontosabb adatai napi rendszerességgel mentésre kerülnek a Telekom kiemelkedően
biztonságos szervertermében. A számítógép ellopása,
rongálása, megsemmisülése esetén a legfontosabb
adatok a szerverteremben archivált adatokból bármikor visszaállíthatók.

Szuperszerviz

ai
Informatik
támogatás

Szakértő segítség és tanácsadás
informatikai kérdésekben
A Telekom Szuperszerviz szolgáltatásának szakértői
vállalják számítástechnikai eszközei távoli (azaz online
vagy telefonos), illetve helyszíni gyors javítását, bővítését
és karbantartását, valamint internettel kapcsolatos problémák teljes körű, szakszerű és garanciális megoldását.
Az Ön által megvásárolt csomagot a hozzá tartozó készülékekkel együtt kollégáink minden esetben a helyszínen
beállítják és testre szabják, emellett tanácsokat, használati
tippeket is adnak az eszközökhöz és az új alkalmazásokhoz.
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A Szuperszerviz szakértô csapata vállalja mindennemû számítástechnikával és internettel kapcsolatos probléma
teljes körû, szakszerû és garanciális megoldását, számítástechnikai eszközök távoli (azaz online vagy telefonos) és
helyszíni, gyors javítását, bôvítését és karbantartását.

Szuperszerviz – informatikában ránk
biztosan számíthat!

Az online távsegítség árai
Az online hibajavítás kategóriái

Hibajavítás díja (nettó)

1. kategória
Alapbeállítások (jellemzően mobilkészüléknél):
készülékbeállítások, PIN kód módosítása, hívásprofilok beállítása

260 Ft

2. kategória
Átlagosan 5 percen belül elvégezhető munkák:
e-mail fiók, internetkapcsolat beállítása

600 Ft

3. kategória
Átlagosan 10 percen belül elvégezhető munkák:
hardvereszközök beállítása, okostelefon/PDA illesztése

1000 Ft

4. kategória
Átlagosan 20 percen belül elvégezhető munkák:
operációs rendszer frissítése, WLAN-szoftverek beállítása

1800 Ft

(bruttó 330 Ft)

(bruttó 762 Ft)

(bruttó 1270 Ft)

(bruttó 2286 Ft)

5. kategória
Átlagosan 30 percen belül elvégezhető munkák:
szinkronizációs program beállítása (iTunes, Kies, Ovi), vírusirtók telepítése
beállítással, biztonsági beállítások

3120 Ft
(bruttó 3962 Ft)

6. kategória
30 percnél hosszabb munkák:
WLAN-eszközök konfigurálása, biztonsági és irodai szoftverek telepítése, beállítása

3800 Ft
(bruttó 4826 Ft)

A Szuperszerviz telefonos szolgáltatásai Magyar Telekom-ügyfelek számára érhetôk el.

A helyszíni szolgáltatások árai
Amennyiben a probléma helyszíni szolgáltatásaink keretében oldható csak meg, úgy szakértôink elôzetes egyeztetés után felkeresik Önt. A helyszíni szolgáltatás díját az elvégzett munka idôtartama alapján határozzuk meg. Ha a
probléma nagysága vagy a feladat bonyolultsága indokolja (pl. helyi hálózat tervezése, korszerûsítése), akkor a
helyszíni felmérés után egyedi ajánlatot dolgozunk ki.

Hívja
rvizt a
a Szupersze

142fon2számon!
tele

Helyszíni hibajavítás kategóriái (munkanapokon 8 órától 22 óráig,
hétvégén 10 órától 18 óráig)

Kiszállás és a szolgáltatások
díja együtt (nettó)

30 perc munkavégzés kiszállással együtt (az ország egész területén)

6400 Ft (bruttó 8128 Ft)

30 perc helyszíni munkavégzés sürgôsségi kiszállással (3 órán belül)

9480 Ft (bruttó 12 040Ft)

Minden további megkezdett 30 perc munkaidô

2600 Ft (bruttó 3302 Ft)

Magyar Telekom elôfizetôi szerzôdéssel nem rendelkezô ügyfelek kizárólag a helyszíni szolgáltatásokat vehetik igénybe.
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A Connect csomagok
összehasonlító táblázata
10M

20M

30M*

Nettó havi díj
1 év hûségidő 2 év hûségidő 1 év hûségidő 2 év hûségidő 1 év hûségidő
ÉnIrodám
ÉnIrodám+
Compleo Connect
Compleo Connect Desktop
Connect ÉnCégem
Connect Ráció
ConnectNet

24 900 Ft

19 900 Ft

Connect Éncégem
Connect Ráció
ConnectNet

22 300 Ft

29 900 Ft

37 300 Ft

32 300 Ft

(bruttó 44 323 Ft) (bruttó 37 973 Ft) (bruttó 47 371 Ft) (bruttó 41 021 Ft)

29 300 Ft

12 300 Ft

11 300 Ft

13 700 Ft

12 200 Ft

–

–

15 800 Ft

13 300 Ft

20 800 Ft

18 800 Ft

22 200 Ft

19 700 Ft

24 300 Ft

20 800 Ft

11 900 Ft

10 900 Ft

13 300 Ft

11 800 Ft

15 400 Ft

12 900 Ft

9500 Ft

9000 Ft

10 900 Ft

9 900 Ft

13 000 Ft

11 000 Ft

(bruttó 26 416 Ft) (bruttó 23 876 Ft) (bruttó 28 194 Ft) (bruttó 25 019 Ft) (bruttó 30 861 Ft) (bruttó 26 416 Ft)

Kínált

Garantált

Kínált

Garantált

10M

10 Mbit/s

1 Mbit/s

0,5 Mbit/s

0,2 Mbit/s

20M

20 Mbit/s

10 Mbit/s

1 Mbit/s

0,5 Mbit/s

30M

30 Mbit/s

20 Mbit/s

5 Mbit/s

1 Mbit/s

50M

50 Mbit/s

30 Mbit/s

25 Mbit/s

12,5 Mbit/s

120M

120 Mbit/s

50 Mbit/s

50 Mbit/s

25 Mbit/s

Letöltési sebesség

DSL-hálózat
ÉnIrodám, Compleo
Connect, Connect
ÉnCégem D, Connect
Ráció D, ConnectNet D

Feltöltési sebesség

Kínált

Garantált

Kínált

Garantált

10M

10 Mbit/s

1 Mbit/s

0,5 Mbit/s

0,2 Mbit/s

20M*

20 Mbit/s

10 Mbit/s

1 Mbit/s

0,5 Mbit/s

30M**

30 Mbit/s

20 Mbit/s

5 Mbit/s

1 Mbit/s

(bruttó 15 113 Ft) (bruttó 13 843 Ft) (bruttó 16 891 Ft) (bruttó 14 986 Ft) (bruttó 19 558 Ft) (bruttó 16 383 Ft)

(bruttó 12 065 Ft) (bruttó 11 430 Ft) (bruttó 13 843 Ft) (bruttó 12 573 Ft) (bruttó 16 510 Ft) (bruttó 13 970 Ft)

7000 Ft

(bruttó 8890 Ft)

6500 Ft

8400 Ft

9400 Ft

11 000 Ft

10 000 Ft

(bruttó 8255 Ft) (bruttó 11 938 Ft) (bruttó 10 668 Ft) (bruttó 13 970 Ft) (bruttó 12 700 Ft)

120M**

1 év hûségidő 2 év hûségidő 1 év hûségidő

2 év hûségidő

17 900 Ft

14 400 Ft

20 400 Ft

16 900 Ft

15 500 Ft

12 500 Ft

18 000 Ft

15 000 Ft

15 100 Ft

12 100 Ft

Letöltési sebesség

Kábelhálózat
Connect ÉnCégem K,
Connect Ráció K,
ConnectNet K

(bruttó 19 685 Ft) (bruttó 15 875 Ft) (bruttó 22 860 Ft) (bruttó 19 050 Ft)

13 000 Ft

11 000 Ft

(bruttó 16 510 Ft) (bruttó 13 970 Ft) (bruttó 19 177 Ft) (bruttó 15 367 Ft)

A szolgáltatások elérhetőségéről a 1435 telefonszámon, a T-Pontokban, Partner üzleteinkben vagy a www.uzletitelekom.hu honlapon tájékozódhat.

Feltöltési sebesség

Kínált

Garantált

Kínált

Garantált

10M

10 Mbit/s

1 Mbit/s

0,5 Mbit/s

0,2 Mbit/s

20M

20 Mbit/s

10 Mbit/s

1 Mbit/s

0,5 Mbit/s

30M

30 Mbit/s

10 Mbit/s

5 Mbit/s

1 Mbit/s

50M

50 Mbit/s

15 Mbit/s

5 Mbit/s

1 Mbit/s

120M

120 Mbit/s

15 Mbit/s

10 Mbit/s

2 Mbit/s

(bruttó 22 733 Ft) (bruttó 18 288 Ft) (bruttó 25 908 Ft) (bruttó 21 463 Ft)

* Felhívjuk figyelmét, hogy a 30 Mbit/s sávszélességű internetcsomagot DSL-kapcsolaton jelenleg csak területileg korlátozottan tudjuk nyújtani. Optikai és kábelhálózaton elérhető.
** DSL-kapcsolaton nem érhető el.
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Feltöltési sebesség

24 300 Ft

(bruttó 15 621 Ft) (bruttó 14 351 Ft) (bruttó 17 399 Ft) (bruttó 15 494 Ft) (bruttó 20 066 Ft) (bruttó 16 891 Ft)

50M**
Nettó havi díj

27 300 Ft

2 év hûségidő

(bruttó 31 623 Ft) (bruttó 25 273 Ft) (bruttó 34 671 Ft) (bruttó 28 321 Ft) (bruttó 37 211 Ft) (bruttó 30 861 Ft)

34 900 Ft

Letöltési sebesség

Optikai hálózat
Connect ÉnCégem F,
Connect Ráció F,
ConnectNet F

Hálózati technológiák
DSL-hálózat
ÉnIrodám,
Compleo Connect,
Connect ÉnCégem D,
Connect Ráció D, ConnectNet D

Optikai hálózat
Connect ÉnCégem F,
Connect Ráció F,
ConnectNet F

Kábelhálózat
Connect ÉnCégem K,
Connect Ráció K,
ConnectNet K

* Azonos végponton más DSL alapú szolgáltatás (pl.: IPTV) együttes igénybevétele esetén a garantált letöltési sebesség 1Mbit/s.
** Felhívjuk figyelmét, hogy a 30 Mbit/s sávszélességű internetcsomagot DSL-kapcsolaton jelenleg csak területileg korlátozottan tudjuk nyújtani. Optikai és kábelhálózaton
elérhető
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A Telekom üzleti csomagkínálata
ÉnIrodám csomagok

Ex trák

Ex trák

Connect ÉnCégem csomag

Ex trák

Compleo Connect csomag
Ex trák

Connect Ráció csomag

A füzetben található ajánlataink 2012. december 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényesek
kisvállalkozói megállapodással.
A mobil készülékekhez mobil előleg befizetése szükséges lehet. A mobil készülékek bizonyos alkalmazásaihoz
mobilinternet, illetve BlackBerry szolgáltatás igénybe vétele, illetve szoftver licenc vásárlása szükséges, azok
letöltése és használata adatforgalmat generál.
A tájékoztatás nem teljes körű. Az ajánlatok feltételeiért, megrendelésért, kérjük, keresse személyes kapcsolattartóját, vagy hívja munkatársainkat a 1435 számon, vagy látogasson el a T-Pontokba, Partner üzleteinkbe, illetve
a www.uzletitelekom.hu weboldalra.
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Az Ön értékesítő partnere:

