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1 Úvod
O Programu
Historie, edice
Licenční klíč

Verze programu: 2.38.45
Poslední revize: 6.1.2016

Kontakty

1.1 O Programu

Aplikace AMP je vytvořena ve vývojovém prostředí Delphi®. Je určena pro rychlou tvorbu fiskálních (EET) účtenek v jakémkoliv
provozu.

Základní vlastnosti aplikace
· podpora EET v běžném i zjednodušeném režimu
· markování "korunou" - zadáte množství, cenu a vyberete DPH
· katalog zboží
· adresář
· vlastní skupiny s nastavitelnou DPH pro lepší přehledy
· tisk účtenek na USB i Bluetooth tiskárně
· odesílání účtenek na email
· uzávěrky kasy
· podrobný přehled EET
· podpora více uživatelů s různým oprávněním 
· zálohy databáze např. na Google Disk nebo server ABX
· rychlý přehled o neodeslaných účtenkách k fiskalizaci
· nové verze programu a technická podpora pro rok 2016-2017 v ceně
· žádné měsíční poplatky

Doporučená minimální konfigurace: tablet/telefon s operačním systémem Android,  verze  4.2  a  vyšší,  1GB RAM,  doporučená
minimální úhlopříčka displeje 5,5".

Protože je na trhu obrovské množství zařízení s různými verzemi OS Android, nedokážeme zaručit plnou funkčnost aplikace na
všech zařízeních. Proto před nákupem aplikace doporučujeme stáhnout demoverzi z Google Play.

1.2 Historie a edice programu

Aplikace AMP je vyvíjena od roku 2014 a první veřejná verze byla uvolněna na jaře roku 2016.

Edice programu

LITE - velmi intuitivní markování korunou, uzávěrky, přehled prodeje
PRO - oproti edici LITE navíc katalog zboží a adresář
GOLD - v době psaní manuálu není tato edice dostupná.  

Dále popisované funkce nemusí být součástí vaší  licence. V této příručce nemusí  vždy  být  upozornění,  že  se  jedná  o  funkci
dostupnou pouze ve vyšší edici, pouze tato nebude dostupná v programu (kde se obvykle zobrazí nějaké upozornění).

Na vyšší edici lze upgradovat, pro další informace nás kontaktujte.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.abxsoftware.amp
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.abxsoftware.amp


5Úvod

© 2005 - 2017 ABX Software

1.3 Licenční klíč

Bez registrace aplikace není  možné nastavit  EET modul  a  využívat  tak  plně  aplikaci.  Pokud  nemáte licenční  klíč,  můžete ho
objednat následujícím způsobem:

1) telefonicky na čísle 353 561 986
2) zaslat objednávku emailem na office@ab-x.cz
3) na našem eshopu
4) přímo z aplikace AMP
Pokud se rozhodnete pro objednávku přímo z aplikace přihlášení do aplikace, po přihlášení klepněte vpravo nahoře na ikonku

 a poté na tlačítko <Zakoupit>. 

Vyberete požadovanou edici programu a pokračujte tlačítkem <Dále>.

V následujícím kromu vyplňte údaje pro objednávku, červeně označená pole jsou povinná.

Po vyplnění všech údajů klepněte na tlačítko <Odeslat>. Na email, který jste zadali v objednávce, přijde potvrzení s platebními
údaji. Po připsání částky na náš účet zašleme registrační údaje, které budete potřebovat pro registraci aplikace.

2 Jak začít
Instalace
První spuštění
Konfigurace programu

mailto:office@ab-x.cz
http://www.prodejsoftware.com/mobilni-pokladna/abx-android-mobilni-pokladna/
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2.1 Stažení aplikace

Nejlepším  zůsobem,  jak  získat  aplikaci  AMP,  je  instalace  z  Google  Play.  V  takovém  případě  máte  zajištěny  pravidelné
aktualizace  aplikace  a  vše  proběhne  automaticky.  V  Google  Play  vyhledejte  "amp  eet",  ve  výsledcích  hledání  bude  naše
aplikace.

Pokud  používáte  telefon/tablet  bez nastaveného účtu  Google,  zašleme Vám link  pro  přímé  stažení  aplikace (balíček  .apk).  V
takovém  případě  musíte  sami  hlídat  nové  verze  aplikace  a  připravíte  se  o  některé  funkce  programu,  např.  zasílání  dokladů
emailem.

2.2 První spuštění

Po úspěšné instalaci aplikace najdete na ploše Vašeho zařízení ikonu aplikace. Po klepnutí na ikonku se aplikace AMP spustí a
zahlásí, že nebyl nalezen licenční klíč a aplikace bude spuštěna v demo režimu.

Výchozí  uživatelské  jméno  pro  přihlášení  je  "0"  (nula),  heslo  také  "0"  (nula).  Toto  přihlášení  je  možné  změnit  (nebo  vytvořit
dalšího uživatele) v nastavení uživatelů.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.abxsoftware.amp
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.abxsoftware.amp
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2.3 Registrace

2.3.1 Registrace nové licence

Po zakoupení aplikace jste obdrželi výrobní číslo licence a ověřovací kód. 

Přihlaste se do aplikace, klepněte vpravo nahoře na ikonku  a poté zvolte tlačítko <Registrovat>.

Zde (obrázek 1) zadejte IČ subjektu, který bude aplikaci provozovat, vyplňte sériové číslo, ověřovací kód licence a klepněte na
<Odeslat žádost o registraci>.

obrázek 1 obrázek 2

Na následující stránce (obrázek 2) vyplňte pokud možno veškeré údaje, červeně označená pole jsou povinná. Poté klepněte na
<Odeslat>.

Po  odeslání  registračních  údajů  se  stáhne  nový  licenční  klíč  a  aplikace  se  ukončí.  Při  novém  spuštění  aplikace  se  načtou
zadané údaje.
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2.3.2 Registrace stávající licence

Při instalaci aplikace na nové zařízení nebo např. při změně údajů v licenci je potřeba aplikaci znovu zaregistrovat.

Po  po  přihlášení  do  aplikace  klepněte  vpravo  nahoře  na  ikonku   a  poté  zvolte  tlačítko  <Registrovat>  (nebo  také
<Přeregistrovat>).

Zaškrtněte volbu <Již zaregistrovaná>, vyplňte přihlašovací údaje a klepněte na tlačítko <Odeslat žádost o lic. klíč>. Pokud vše
proběhne v pořádku, aplikace se restartuje a načte si novou licenci.

3 Agendy

3.1 Nastavení

3.1.1 Obecné

Zobrazovat ceny bez DPH
Při markování máte možnost zobrazovat ceny bez DPH, týká se pouze vybraných typů markování.

Výchozí sazba DPH
Nastavení výchozí sazby DPH, má vliv pouze při markování ve vzhledu "Registrační pokladna".

Zaokrouhlování cen
Na výběr máte mezi zaokrouhlováním na celé koruny, desetníky nebo haléře.

Markování při startu
Pro rychlejší práci s aplikací je výhodnou zapnout spuštění markování ihned po startu aplikace.

Ukončit po odhlášení
pokud s aplikací pracuje pouze jeden uživatel, není potřeba se z apliakce odhlásit  a poté ukončit,  je možné tyto kroky spojit  v
jednu akci.

Vzhled
Aplikace nabízí volbu 5 vzhledů, Diamond jako výchozí

Full screen
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Ve výchozím stavu zapnuto, aplikace není zmenšená o stavový řádek nahoře (hodiny, signál, baterie atd.) a navigační lištu dole.

Zvětšení obrazu
Při špatné čitelnosti textů v apliakci je možné zapnout zvětšení obrazu. Zvětší se tak písma a některé ikony aplikace.

3.1.2 Firma

V  tomto  nastavení  vyplníte  veškeré  údaje  o  Vaší  firmě/společnosti.  Zašedlé  políčka  jsou  informace  v  licenci,  které  nemáte
možnost změnit. V případě, že by došlo ke změně těchto údajů. kontaktujte prosím naše technické oddělení.
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3.1.3 EET

Nastavení EET je velmi důležité pro správnou funkčnost aplikace.

EET režim
· Vypnuto
· Zjednodušený (k použití režimu je potřeba souhlas FÚ)
· Běžný

EET produkční
V současné době je defaultně zapnuto. V případě vypnutí probíhá EET komunikace s testovacím serverem finanční správy, tzv.
PlayGround.

Connect timeout, Read timeout
Nastavení času v sekundách pro komunikaci se serverem finanční správy. V případě problémů s internetem je možné tento čas
navýšit

Podpisový certifikát
Bez správného certifikátu od finanční správy je odesílání účtenek nefunkční. Podpisový certifikát stáhnete z daňového portálu ve
formátu  .p12.  V  nastavení  aplikace  máte  2  možnosti  pro  instalaci  tohoto  certifikátu.  Soubor  s  certifikátem  musíte  nahrát  do
zařízení pomocí např. USB kabelu, emailu, Google disku...

· instalace certifikátu do úložiště Android. V takovém případě Vás operační systém vyzve k zabezpečení telefonu (gesto, PIN).
Po instalaci certifikátu do úložiště vybere v nastavení volbu <ze systémového úložiště>

· pokud nechcete zaheslovat telefon nebo narazíte na problém při instalaci certifikátu do úložiště, můžete soubor nahrát přímo
do složky /abx/amp/settings v interním úložišti zařízení. V této složce můžete mít nahráno více certifikátů, např. pro testovací
účely.  Pokud  budete  používat  certifikát  ze  souboru,  je  potřeba  do  programu  zadat  heslo,  které  jste  si  nastavili  při  tvorbě
certifikátu. Tlačítkem <Test> můžete ověřit, že je certifikát správný a aplikace k němu má přístup

ID provozovny
Zadejte ID provozovny, které Vám bylo přiděleno při tvorbě provozovny na daňovém portálu, ve většině případů se jedná o číslo
11

ID pokladny
Jedná  se  o  označení  pokladního  místa  na  dané  provozovně.  Pokud  máte  více  pokladních  míst  na  jedné  provozovně,
doporučujeme telefon/tablet označit číslem, které bude odpovídat ID pokladny.

Pokud je vše vyplněné, tlačítkem <Odeslat ověřovací EET platbu> otestujeme, zda je vše správně nastaveno a EET je funkční.

Automatické odesílání neodeslaných EET
ve výchozím stavu zapnuté. Pokud se z nějakého důvodu neodešle účtenka na server finanční správy,  doklad se automaticky
zařadí do fronty k odeslání. Program se pak sám na pozadí pokouší znovu odeslat  neodeslané doklady. Přehled neodeslných
dokladů najdete v agendě "neodeslané EET".

Logovat odeslané EET platby
Pokud je tato volba zapnutá, veškerá komunikace se serverem finanční správy se ukládá pro pozdější dohledání. Pokud byste
měli  podezření,  že  nesouhlasí  data  v  aplikaci  s  informaci  na  daňovém  portálu,  tlačítkem  <Odeslat  log>  zašlete  na  naší
technickou podporu soubor s komunikací a můžeme tak dohledat případné problémy.
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3.1.4 Markování
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3.1.5 Platby

V tomto nastavení máte možnost povolit/zakázat používané způsoby úhrady. Platbu v hotovosti není možné nastavit, je povolena
vždy.

Pokud nebudete používat platbu v EUR, je povinné vyplnit kurz.

Výchozí volba tisku
· zjednodušený daňový doklad - klasická účtenka
· daňový doklad pro DPH - podrobný rozpis DPH, vytisknou se čtyři prázdné řádky pro vyplnění odběratele, vhodné např. pro

kontrolní hlášení
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3.1.6 Sazby DPH
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3.1.7 Číselné řady

Aplikace AMP umí pro jednotlivé typy dokladů nastavit různou číselnou řadu, resp. její předčíslí

Na výběr jsou 4 varianty předčíslí pro každý typ dokladu:
· rok
· číslo agendy + rok
· rok + číslo agendy
· vlastní předčíslí

Doklady typu Dodoací list a Faktura jsou dostupné od verze GOLD.
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3.1.8 Účtenky

V tomto nastavení je možné přizpůsobit vzhled účtenky přesně podle konkrétních požadavků.
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3.1.9 Uzávěrky

Po dokončení uzávěrky si můžete nastavit tisk různých sumářů a přehledů.
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3.1.10 Bluetooth tiskárny

Aplikace  AMP je  navržena  pro  přímý  tisk  na  bluetooth  mobilní  tiskárny,  které  si  můžete  zakoupit  na  našem  eshopu.  Prvním
krokem je zapnutí bluetooth na vašem zařízení a spárování s mobilní tiskárnou. Při párování to bude chtít zadání PINu, u námi
dodávaných  tiskáren  je  PIN  0000.  Po  spárování  tiskárny  s  telefonem/tabletem  se  tiskárna  zobrazí  v  seznamu  spárovaných
tiskáren. 
Ve výchozím nastavení se tiskne úzké písmo, které máte možnost vypnout. Také je možné vypnout diakritiku, pokud ji připojená
tiskárna nepodporuje.

http://www.prodejsoftware.com/tiskarny/rongta-rpp0-2n-bluetooth-mobilni-tiskarna/
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3.1.11 USB tiskárny

Pokud vlastníte zařízení s podporou USB OTG, je možné tisknout na připojenou USB tiskárnu. Pokud je tiskárna rozpoznána,
zobrazí se v seznamu nalezených USB zařízení.  Ve výchozím nastavení se tiskne úzké písmo,  které  máte  možnost  vypnout.
Také je možné vypnout diakritiku, pokud ji připojená tiskárna nepodporuje.

3.1.12 Správa databáze

Aplikace AMP umí velmi pohodlně přepínat mezi několika databázemi. V praxi to může být výhodné například pro nový rok, kdy
si  původní databázi přejmenujete a vytvoříte si  zcela prázdnou. Aktuální databáze je malá, čistá a  rychlá,  přesto  si  zachováte
přístup ke starším datům.

Výběr databáze při startu
Pokud byste často přepínali mezi několika databázemi, je tato volba velmi užitečná.

Výchozí databáze
Máte zde možnost vybrat mezi databázemi, které jsou uložené ve složce aplikace. Pokud nyní změníte výchozí databázi, změna
se projemí až po dalším přihlášení.

Aktuální databáze
Zobrazuje právě aktuální databázi, ke které jste přihlášeni.

Uložit zálohu do
Aplikace umožňuje výběr z několika možností, kam se bude kopírovat databáze.

· Pouze lokální složka - zálohu je se do složky s aplikací
· ABX FTP server - tato volba odešle vaše  data na  náš FTP server.  Máte  tak  data zálohovaná mimo mobilní  zařízení.  Tato

služba je zcela zdarma.
· Sdílet do jiné aplikace - podle nastavení telefonu/tabletu zde máte možnost odeslat  databázi  na  Google  disk,  emailem atd.

(tato volba není dostupná pro zařízení Citaq/Sunmi)

Poznámka: data aplikace jsou ukládána přímo do zařízení, na kterém aplikace běží.  Doporučujeme tedy nastavit  zálohování
mimo toto zařízení, nejlépe pomocí Google Disku nebo našeho FTP serveru.

Zálohovat při odhlášení
Tuto volbu doporučujeme mít vždy zapnutou. Zajistíte tak aktuální zálohu vašich dat ve vybraném úložišti.
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Zálohovat
Vytvoří zálohu aktuální databáze podle aktuálního nastavení

Vytvořit novou databázi
Protože  aplikace  umožňuje  přepínat  mezi  několika  databázemi,  máte  zde  možnost  vytvoření  nové  databáze,  kterou  si
pojmenujete.

Vytvořit kopii databáze
Aplikace umožní udělat kopii aktuální databáze, např. pro testovací účely.

Vymazat databázi
Před výmazem databáze důrazně doporučujeme udělat zálohu. Smažou se veškerá data, která jste v aplikaci doposud vytvořili.

Smazat neodeslané neprodukční EET platby
V nastavení EET máte možnost vypnout <EET produkční> a odesílat tak doklady na tesovací server finanční správy. pokud by
se tyto platby neodeslaly, najdete je v agendě Neodeslané EET a touto volbou můžete vymazat.

3.1.13 Uživatelé

Aplikace umí velmi dobře pracovat s několika uživateli, kde má každý uživatel svoje přihlašovací údaje a rozdílná oprávnění.

Na první záložce je přehled všech uživatelů, včetně doplňujících informací, např. poslední přihlášení konkrétního uživatele 

Na záložce <DETAILY> jsou podrobné informace o vybraném uživateli



20 AMP - Android Mobilní Pokladna

© 2005 - 2017 ABX Software

Typ uživatele
· Administrátor
· Vedoucí
· Prodavač

Na základě  vybraného typu  uživatele  se  přednastaví  přístup  do  jednotlivých  agend.  Pokud  vám  nebude  vyhovovat  současné
nastavení, není problém další oprávnění přidat nebo naopak odebrat.



21Agendy

© 2005 - 2017 ABX Software

3.2 Markování

Pokud je namarkováno vše potřebné, přejdeme na dokončení dokladu tlačítkem <Vystavit paragon>.
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3.2.1 Typy markování

typ DEPARTMENT typ FAKTURAČNÍ

typ KASA typ TOUCH



23Agendy

© 2005 - 2017 ABX Software

3.2.2 Dokončení dokladu

Ještě před dokončením vidíme kompletní přehned o dokladu.

EET
Barva tlačítka  informuje  o  tom,  zda vystavený  doklad bude  odeslán  na  server  finanční  správy (zelené tlačítko)  nebo  se  bude
jednat o nefiskální dooklad (čevené tlačítko). Vypnutí EET je v tomto kromu možné od verze PRO.

Typ dokladu
Aplikace AMP tiskne dva typy dokladů: Zjednodušený daňový doklad (paragon) a Daňový doklad pro DPH. Pokud máme verzi
aplikace PRO a vybere zákazníka z adresáře, vytisknou se na doklad i jeho údaje. V opačném případě (a ve verzi LITE) budou
na daňovém dokladu 4 prázdné řádky pro ruční dopsání údajů o zákazníkovi.
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3.2.3 Dokončený prodej

Po dokončení dokladu máme dodatečné informace o proběhnuté platbě.
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3.3 Skupiny

Pro přehlednější práci s katalogem je možné jednotlivé položky rozdělit do skupin. Tuto agendu je možné využít i ve verzi LITE,
když je potřeba rozdělit prodej do více skupin, než jen 4 základní, které jsou v markování typu "Department".

V detailu skupiny je možné přednastavit výchozí hodnoty pro skupinu. Při tvorbě nové položky v dané skupině se automaticky do
položky přednastaví  hodnoty,  které jsou uvedené ve skupině. Tyto hodnoty můžeme kdykoliv  změnit.  Změna přednastavených
hodnot se nebude týkat již vytvořených položek ve skupině, vždy až pro nově vytvářené položky.

Kód
Při vytvoření nové skupiny se automaticky přidělí kód.

Název
Název skupiny.

Popis
Pro větší přehlednost je ke skupině možné dopsat popis.

MJ
Výchozí měrná jednotka pro položky ve skupině.

Typ
Typ položky, služba nebo zboží.

Sazba DPH
Výchozí sazba DPH.

Rychlý výběr
Při  markování  stylem Department  je  možné k  základním  4  skupinám na  obrazovce přidat  i  další  skupinu.  V  případě  velkého
množství skupin můžete vybrat jen některé z nich, např. často používané.
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Touch
Na základě tohoto nastavení může být skupina součástí dotykové obrazovky při markování dotykem.

Touch barva
Výchozí barva tlačítka při markování dotykem

Touch váha
Při markování dotykem se  na  obrazovku skládají  tlačítka  automaticky.  Tímto  nastavením je  možné ovlivnit  jejich pořadí  -  čím
vyšší číslo, tím dříve se tlačítko se skupinou umístí na dotykovou obrazovku.
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3.4 Katalog

Tato agenda je dostupná od verze PRO.

Popis této agendy se připravuje.
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Poznámka: Pokud již byla položka použita při prodeji, není ji už možné smazat.

3.5 Adresář

Agenda Adresář je dostupná od verze PRO.

Popis této agendy se připravuje.
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3.6 Uzávěrky

3.6.1 Vytvoření uzávěrky

Uzávěrka kasy by se měla dělat denně, nejdéle pak jendou měsíčně. Vytvořením uzávěrky se vynuluje stav kasy a uzavřou se
vystavené doklady. Datum uzávěrky není možné nastavit, vždy je to od poslední uzávěrky do aktuálního data a času.

Uzávěrka se tvoří přímo v agendě Markování stisknutím tlačítka menu (obrázek1). Na další stránce je celkový přehled o tržbě a
počtu  vystavených  dokladů.  Ještě  před  dokončením  uzávěrky  tlačítkem  <Zapsat  uzávěrku>  je  možnost  náhledu,  nastavení
sestav k tisku a nastavení samotné tiskárny (obrázek 3).

Přehled vytvořených uzávěrek najdete v agendě Uzávěrky.
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obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3

3.6.2 Dotisk uzávěrky

Pokud dojde k chybě při  tisku uzávěrky nebo jen potřebujete pro účetní nový součtový blok, je možné z aplikace dotisk všech
uzávěrek.

Otevřete si modul Uzávěrky

Vyberte ze seznamu požadovanou uzávěrku



32 AMP - Android Mobilní Pokladna

© 2005 - 2017 ABX Software

Zobrazí se náhled všech sestav k vytištění podle nastavení tisku uzávěrek. Při klepnutí na <Tisk> proběhne vytištění sestav na

zvolenou tiskárnu (email, pdf...). Tu máte možnost ještě před tiskem nastvit tlačítkem .

3.6.3 Přehled uzávěrek

V agendě Uzávěrky je přehled všech vytvořených uzávěrek, včetně podrobných informací tržbě, dokladech a způsobu úhrady.

Při  stisku  tlačítka  menu  (obr.2)  máte  možnost  dotisku  uzávěrky,  nastavení  zobrazených  sloupců  v  tabulce,  případný  export
uzávěrek. Velmi užitečnou funkcí je Filtr, kterým se nastaví zobrazazené období, případně způsob řazení.
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obr. 1 obr. 2

3.7 Doklady

Popis této agendy se připravuje.

Poznámka:  V  zobrazeném  přehledu  je  prní  doklad  s  číslem  "?".  Jedná  se  rozdělaný  (nedokončený)  doklad  v  agendě
Markování.

3.8 Pokladní kniha

Popis této agendy se připravuje.

3.9 Přehled prodejů

Popis této agendy se připravuje.
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3.10 Neodeslané EET

Aplikace AMP počítá s tím, že nemusíme být neustále připojeni k internetu. Pokud evidujeme v běžném režimu a nepodaří se
spojení se serverem Finanční správy, na dokladu se místo FIK kódu vytiskne tzv. PKP - podpisový kód poplatníka. Jedná se o
342 znaků dlouhý text. Takto vystavená účtenka informuje zákazníka, že při pokusu o fiskalizaci dokladu došlo k problémům a
bude fiskalizován později.

Pokud se nám podařilo  takový  doklad vystavit,  agenda "Neodeslané  EET"  se  rozsvítí  červeně.  Aplikace  se  sama pokouší  na
pozadí, bez nutnosti zásahu uživatele, ověřit dostupnost spojení a doklady odeslat.
Pokud tato agenda nesvítí červeně, nemáme žádné doklady čekající na odeslání

EET - neodeslané doklady ve frontě

přehled čekajících dokladů na odeslání

Poznámka:  Pokud  je  agenda označená  červeně  a  nevidíme  v  přehledu  žádné  doklady,  jedná  se  o  špatné  nastavení  filtru
zobrazených dokladů. Doporučujeme tento filtr nastavit na zobrazení všech dokladů.

3.11 Defiskalizované EET

Při markování je naprosto běžné,  že  je  potřeba vystavený  doklad stornonovat,  z  jakéhokoliv  důvodu.  První  možností  je  poslat
další  doklad  se  zápornou  částkou.  Tou  druhou  možností  je  storno  (smazání)  dokladu  v  agendě  Doklady.  Program  odešle
automaticky zápornou částku na daňový portál. Tyto doklady pak uvidíte v této agendě.

V přehledu jsou zobrazeny všechny potřebné údaje ke stornovanému účtu.
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3.12 Odhlásit

Protože  aplikace AMP umožňuje  práci  pod  různým  uživatelem,  máte  možnost  se  z  aplikace  odhlásit.  V  takovém  případě  se
aplikace neukončí a máte tak možnost přihlášení pod jiným uživatelem.

Podle nastavení aplikace se aplikace může rovnou ukončit.
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4 SW podpora
Adresa: ABX software s.r.o.

Závodu míru 876/3a
360 17  Karlovy Vary

e-mail: podpora@ab-x.cz

www : www.ab-x.cz

technická podpora: 353 034 111 (v pracovní době)

Podpora uživatelů

Našim zákazníkům poskytujeme podporu v režimu BASIC a PLUS a KOMFORT.

· Prvních 12 měsíců od zakoupení programu zdarma v režimu BASIC
· V dalším období si lze podporu předplatit, vždy na aktuální kalendářní rok

Podpora BASIC

· Podpora a konzultace e-mailem
· Telefonická podpora v pracovní dny od 8.00 do 17.00h
· Aktualizace (nové verze, upgrade) ke stažení, informace e-mailem
· Pomoc prostřednictvím vzdálené správy přes internet
· Přednostní vyřízení veškerých požadavků

Podpora PLUS, navíc:

· Telefonická podpora i v nepracovní dny od 8.00 do 22.00h, prodloužení v pracovní dny až do 22.00h.

Podpora KOMFORT, navíc:

· Telefonická podpora i v nepracovní dny od 8.00 do 22.00h, prodloužení v pracovní dny až do 22.00h.
· zpětné volání zákazníkovi na základě zaslané SMS

Poznámky

· informace o podpoře jsou platné pro rok 2017, změna podmínek vyhrazena.
· Běžná podpora nezahrnuje návštěvy na místě, softwarové úpravy ani další služby
· Přesné podmínky stanovujeme vždy pro každý rok zvlášť

http://www.ab-x.cz
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