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ušetøíte èas a peníze oproti standardnímu vzdìlávací akce
pøístupu pomocí internetu u vyššího poètu oslovíme Vámi preferované dodavatele
uživatelù a pøednostnì zaèleníme nabídky jejich kurzù
získáte neomezený vstup do registrované a firemních programù 
èásti pomocí intranetu pro urèené uživatele aktivní upoutávková služba pro vybrané 
z Vaší firmy (možnosti nastavení rùzných uživatele
pøístupových práv)

výrazné zefektivnìní Vašeho personálního 
umožníme Vám zadávat Vaše interní procesu, další krok k E-personalistice

B) Všechno máme na intranetu

A) Hledáme na internetu

Dopøejte si pohodlný pøístup k nejvìtší nabídce
firemního vzdìlávání na EduCity již od 1470 Kè mìsíènì !
www.educity.cz nabízí Vám a Vašim zamìstnancùm snadný pøístup k nejvìtší pravidelnì
aktualizované databázi vzdìlávacích akcí. Vykroète smìrem k E-personalistice v praxi!

Propojení EduCity s firemním
portálem, úpravy dle požadavkù

Mìsíèní servisní poplatek

30 až 300 000 Kè

3 až 40 000 Kè,
dle rozsahu integrace
a poètu uživatelù

Døíve než zaènete platit, vyzkoušejte si EduCity, všechny kurzy jsou veøejnì dostupné!

Døíve než zaènete platit, vyzkoušejte si EduCity, všechny kurzy jsou veøejnì dostupné!

Døíve než zaènete platit, vyzkoušejte si EduCity, všechny kurzy jsou veøejnì dostupné!

E-personalistika

E-personalistika

1 až 15 licencí

16 až 50 licencí

51 a více licencí

4 700 Kè
mìsíènì
8 700 Kè
mìsíènì

individuálnì

1 licence 

2 až 5 licencí

1 470 Kè
mìsíènì
2 470 Kè
mìsíènì

Pouze pro firmy do 300 zamìstnancù:
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získáte neomezený pøístup pøes internet do poskytneme Vám telefonickou podporu
registrované služby „Moje EduCity“ - nejvìtší a konzultace
databáze vzdìlávacích akcí v ÈR zaškolíme Vaše uživatele
zašleme Vám tištìný manuál
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nastavíme workflow schvalovací proces pro akce na základì seznamu dodavatelù               
úèast na kurzu a vytipovaných oborù dle Vašich požadavkù 

získáte neomezený vstup do registrované     ruèíme Vám za aktuálnosti všech nabízených 
èásti pomocí intranetu pro urèené uživatele školení a kurzù
z Vaší firmy (možnosti nastavení rùzných poskytneme Vám kompletní statistiku 
pøístupových práv) využívání systému Vašimi uživateli

propojíme službu „Moje EduCity“ umožníme Vám zadávat Vaše interní další úpravy a integrace dle Vašich 
s Vašim firemním intranetem vèetnì vzdìlávací akce požadavkù
úpravy grafiky, jednodenního 

aktivní upoutávková služba pro vybrané výrazné zefektivnìní Vašeho personálního školení Vašich administrátorù
uživatele procesu, další krok k E-personalisticea automatického pøihlašování
budeme pravidelnì aktualizovat vzdìlávací Vašich firemních uživatelù

C) EduCity øeší náš vzdìlávací proces
Integrace do systému 
a nastavení workflow

Mìsíèní platba

80 až 600 000 Kè,
dle rozsahu integrace
a požadovaných úprav

15 až 80 000 Kè,
dle rozsahu poskytovaných
služeb

Doporuèení akcí 600 Kè
za hodinu vytváøení
preselekce

a dodavatelù

g jako bonus získáte pøístup do Knihovny 
EduCity - nejvìtšího online archivu 
èeských i zahranièních èlánkù z oblasti 
profesního vzdìlávání

g zpøístupníme Vám nadstandardní funkce 
služby Moje EduCity (položka Mùj výbìr, 
upoutávková služba na základì vašich 
vzdìlávacích požadavkù) 

g propojíme službu „Moje EduCity“
s Vašim firemním intranetem vèetnì 
úpravy grafiky, jednodenního 
školení Vašich administrátorù
a automatického pøihlašování
Vašich firemních uživatelù

Objednáváme službu Moje EduCity na www.educity.cz
(Vaše osobní údaje budou použity pouze pro interní potøeby spoleènosti IVITERA a.s. a nebudou poskytnuty tøetím osobám)

Jméno spoleènosti Adresa

PSÈ IÈO DIÈ

Název banky Èíslo úètu Kód banky

Jméno a pøíjmení kontaktní osoby Funkce Telefon

Fax Mobil Email

Oznaète prosím kód zvolené služby Poèet zamìstnancù ve firmì Celková cena objednávky

Prosíme, vyplnìné zašlete faxem na +420 222 745 553 Dne:

poštou na adresu IVITERA a.s., „EduCity“, Kafkova 16, 160 00 Praha 6
telefon +420 272 912 955 Podpis

A B C           Kè + DPH

## Všechny ceny jsou bez DPH


