
 

 

CENÍK PROGRAMU ORDIN HomeCare 
platný od 1.12.2022 

 

Demoverze programu ORDIN HomeCare Cena 

Základní pracoviště, 1 PC, více uživatelů Zdarma 

 
Demoverze programu je určena pro nezávazné vyzkoušení programu. Zájemce si ji může sám stáhnout 
z webových stránek nebo se dodává na základě objednání elektronickou formou jako odkaz ke stažení 
internetem. Program plnohodnotně pracuje po dobu 60-ti dnů od instalace do počítače a vzhledem k plné 
verzi nemá žádné funkční omezení. Lze tak ověřit veškeré funkce programu včetně účtování zdravotním 
pojišťovnám a využívat poradenskou službu dodavatele. Během zkušební doby si zájemce může zakoupit 
plnou verzi programu a s programem plynule pracovat beze ztráty dat. 

Plná verze programu ORDIN HomeCare Cena 

Základní pracoviště, 1 PC, více uživatelů 16 500 Kč 

Rozšíření licence o další pracoviště (každé další PC) 6 500 Kč 

 

Plná verze programu se dodává elektronickou cestou jako odkaz ke stažení. Součástí je licenční klíč 
uživatele, elektronická uživatelská příručka, návod k instalaci a další materiály. Podle rozsahu zakoupené 
licence je možné program současně provozovat na jednom nebo více pracovištích (počítačích). 
 
Roční programová údržba ORDIN HomeCare (předplatné na 1 rok) 

 
Cena 

Základní pracoviště, 1 PC 9 500 Kč 

Další pracoviště (celkem 1 další pracoviště) 3 900 Kč 

Každé další pracoviště (celkem 2 další pracoviště) 3 000 Kč 

Každé další pracoviště (celkem 3 – 15 dalších pracovišť) 2 400 Kč 

 
Roční programová údržba zahrnuje pravidelné zasílání aktualizovaných verzí programu, v závislosti na 
objednané variantě, e-mailem s odkazem ke stažení nebo na CD poštou. Četnost zásilek je minimálně 4x 
ročně.  Aktualizované verze programu mají zapracovány legislativní změny a nová vylepšení, ke kterým 
průběžně dochází. Součástí jsou vždy aktualizované číselníky VZP na příslušný kvartál. V ceně roční 
programové údržby je navíc bezplatná poradenská služba telefonem nebo e-mailem a možnost vzdálené 
správy (servisní zásahy) přes internet. 
 
Volitelné služby - instalace, převody dat, servis 

 
Cena 

Pomoc s instalací programu přes vzdál. správu - roční programová údržba předplacena zdarma 

Konverze kartotéky pacientů ze starších programů do programu ORDIN REHAB dle náročnosti 

Servisní práce u uživatele - roční programová údržba předplacena 
    - roční programová údržba nepředplacena 

500 Kč/0,5 h 
600 Kč/0,5 h 

Servisní práce přes vzdálenou správu - roční programová údržba předplacena 
          - roční programová údržba nepředplacena 

500 Kč/0,5 h 
600 Kč/0,5 h 

Poradenská služba tel. / e-mail / vzdál.správa - roční programová údržba předplacena 
          - roční programová údržba nepředplacena 

Zdarma 
600 Kč/0,5 h 

Vyřízení certifikátu pro elektronický podpis a registrace na portálech ZP 1 000 Kč 

Prodloužení certifikátu včetně registrace na portálech ZP 500 Kč 

Prodloužení SSL certifikátu SÚKL 500 Kč 

Cestovní náklady tam i zpět včetně ztráty času 12 Kč/km 

Elektronická distribuce programu  zdarma 

  
Konverze dat je obvyklou službou při přechodu uživatele ze staršího programu. Celý proces může být 
vyřešen vzdáleně bez nutnosti cesty k uživateli. Uživatel nám po vzájemné dohodě předá potřebná data 
k převodu (elektronicky nebo poštou) a dostane zpět převedená data ve formátu programu ORDIN 
HomeCare. Zapracování do programu u uživatele je již velmi jednoduché. 
 
Ceny jsou uvedené bez DPH 21%. 


