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Úvod
Aplikace Comosintegration zprostředkovává automatickou aktualizaci
údajů v Comos aplikaci na základě dat uložených v databázi Mindsphere.
Jednoduché nástroje aplikace umožňují vytvoření a správu mapování hodnot
mezi oběma databázemi. S aplikací Comosintegration máte záruku, že vaše
údaje budou vždy odpovídat aktuálnímu stavu vašeho zařízení.

Předpoklady (Prerequisites)
Předplatné/Licence
Platné předplatné služby MindAcces IoT Value Plan (Small/Medium/Large).
Platná licence CIS:15333 a CIS:15301 aplikace Comos.

Ceník aplikace
K dispozici je několik balíčků podle počtu ASSETů s ročním předplatným. Dále nabízíme vlastní
branding aplikace dle přání zákazníka a další individuální úpravy aplikace.

SERVICE 25

SERVICE 50

balíček 25 assetů

balíček 50 assetů

990 € / rok

1 500 € / rok

SERVICE 75

SERVICE 100

balíček 75 assetů

balíček 100 assetů

2 000 € / rok

2 500 € / rok
SERVICE CUSTOM
balíček více než 101 assetů

individuální kalkulace
Úpravy aplikace
dle přání zákazníka

Branding

350 € / md

200 € / rok
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Platební podmínky
Poplatek za předplatné jakéhokoliv balíčku je účtován ročně, vždy k výročí Vaší objednávky. Cena
při přechodu mezi balíčky v průběhu užívání bude stanovena individuálně.

Předplatné, ukončení
Minimální doba trvání předplatného pro všechny nabízené balíčky je 1 rok. Po uplynutí sjednané
doby předplatného bude Vaše aktuální předplatné vždy opakovaně automaticky obnoveno
na dobu 1 roku, dokud nebude ukončeno výpovědí z Vaší strany nebo ze strany společnosti
VDT Technology a.s. ve lhůtě vždy nejméně 30 kalendářních dní před uplynutím aktuální doby
předplatného. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná běžet první den měsíce následujícího po
obdržení žádosti o ukončení. O ukončení předplatného Vás budeme informovat zasláním
oznámení na Váš účet nebo zasláním zprávy na Vaši e-mailovou adresu, která nám byla
poskytnuta. Ukončení předplatného z Vaší strany musí být adresováno na e-mail adresu:
support@vdttechnology.com

Úprava poplatků
Společnost VDT Technology a.s. je oprávněna změnit nebo přidat nové poplatky (souhrnně
označované jako „změna poplatků“) v důsledku a v rozsahu požadovaném tak, aby odrážely:
(i) změny v kvalitě nebo funkcích Služby; ii) podstatné změny tržních podmínek; iii) obecné
zvýšení mezd nebo jiných nákladů na zaměstnání; a/nebo (iv) změny v pořizovacích nákladech
v důsledku cenových změn provedených našimi dodavateli, v každém případě v rozsahu, v jakém
změny ovlivňují naše poskytování sjednané Služby. O jakékoli změně poplatku Vás budeme
informovat nejméně 60 kalendářních dní před datem účinnosti změny poplatku.
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