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CENIK IT STORITEV 
 

I. SVETOVANJE (20€/H) 

 Svetovanje pri nakupu novega računalnika in ostale IT-opreme. 

 Svetovanje ostale tehnične ali programske rešitve . 

 Plačilo za svetovanje ne računamo ob nakupu ali dogovorjeni izvedbi storitve. 

II. TEHNIČNE STORITVE (20€) 

 Menjava ali vgradnja računalniških komponent. 

 Priklop novega računalnika in namestitev. 

 Čiščenje hladilnih enot. 

 Diagnostika napake (*plačilo v primeru, da se stranka ne odloči za nakup) 

III. PROGRAMSKA PODPORA (25€/H) 

 Namestitev operacijskega sistema (Windows 7,8,Linux,MAC). 

 Namestitev pisarniških paketov in konfiguracija pošte. 

 Namestitev programske opreme.  

 Varnostno kopiranje podatkov. 

IV. OMREŽNE STORITVE (25€/H) 

 Načrtovanje in postavitev omrežne infrastrukture.  

 Konfiguracija brezžičnih usmerjevalnikov. 

 Konfiguracija požarnih zidov. 

 Material ni vračunan v ceno storitve. 

V. STREŽNIŠKE STORITVE (65€/H) 

 Konfiguracija RAID polj. 

 Namestitev strežniških sistemov (Win 2008-2012, Linux...). 

 Nastavitve in administracija AD, IIS, domena, DHCP server, file server, print server. 

 Vzdrževanje strežniške opreme. 

 

  



 

 
CENIK IT STORITEV-09-2015.DOCX 2 

 

VI. VARNOSTNE STORITVE (65€/H) 

 Pregled požarnih zidov (nastavitev pravil, usmerjanje prometa, zapiranje portov). - Varne povezave 

(SSH, IPSEC, MPPE). 

 Odstranjevanje virusov, trojanskih konjev in ostale zlonamerne programske opreme. - Namestitev 

varnostnih popravkov in posodobitev. 

 Analiza sistemskih dnevnikov. 

 Namestitev oz. konfiguracija proxy strežnikov. 

 Skeniranje varnostnih lukenj in zapiranje. 

 

 

Prvi obisk je neobvezujoč, kjer se z stranko pogovorimo in analiziramo želje in zahteve.  

Na podlagi pogovora ali povpraševanja pošljemo ponudbo. 

Obisk na domu / podjetju za opravljeno storitev računamo po dejanskem porabljenem času za opravljeno 

storitev po ceniku.Ob nedeljah in praznikih 40% višja cena ure za opravljeno storitev.  

Čas na poti do stranke se računa 15,00 € (ura), potnih stroškov do 10 km ne zaračunavamo, nad 10 km 

zaračunamo zakonsko določene potne stroške. 

 

* Vse cene so brez DDV-ja 
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