
 E-SHOP  ROOT PC pro firmy  

Objednání Musím sám zvolit konfiguraci, přihlásit se do e

-shopu a objednat – časová náročnost min: 0,5 

hodiny 

 Stačí zavolat, nebo napsat e-mail s určením 

pro kterého zaměstnance má PC být – 

časová náročnost max. 5 minut 

 

Dodání U sestav skladem následující pracovní den  Sestavy OFFICE následující pracovní den  

Instalace (vybalení a zapojení) Vlastními silami – časová náročnost 0,5 hodiny  Provede ROOT – časová náročnost 0 hodin  

Platba Předem nebo v hotovosti  Fakturou – splatnost 10 až 30 dní   

Záruka 3 roky Ano  Ano, se servisním zásahem následující 

pracovní den 
 

Záruční servis Nutno poslat nebo odvézt k dodavateli – časo-

vá náročnost 1 hodina + k tomu až 30 dní na 

reklamaci 

 V místě instalace, stačí zavolat,  časová 

náročnost je max. 5 minut 
 

HW a SW konfigurace Nemusí odpovídat požadovanému určení – 

špatný OS, zbytečné komponenty, nedostateč-

ný výkon … 

 Odpovídá určení, jak z pohledu instalované-

ho systému, tak z pohledu výkonu a další 

HW konfigurace 

 

Zabezpečení a ochrana dat Pouze implicitní nastavení systému  Nastavení ochrany dle metodiky bezpeč-

nosti + instalace bezpečnostního SW 

dle ROOT PC klient + 

 

Technická podpora Žádná  Vzdálená technická podpora ROOT se 

smlouvou 
 

Celková časová náročnost při 

koupi a reklamaci / úspora 

Minimálně 2 hodiny  Úspora min. 2 hodiny = 600,- Kč*  

Možné další ztráty/ úspory Nutnost dokoupit a instalovat Upgrade OS 

(nejběžnější problém) cca 2 000,- Kč, časová 

ztráta až desítek dní čekáním na opravu, ztráta 

dat, nebo nutnost opravy při napadení počíta-

če z důvodu špatného zabezpečení . 

 Rychlé využití díky připravenosti počítače a 

průvodcům pro nové uživatele, úspora času 

při záruční opravě (servis následující pra-

covní den) vysoká produktivita s výkonnými 

počítači díky optimální konfiguraci, před-

cházení problémům díky monitoringu a 

profylaxím. 

 

Srovnávací tabulka nákupu PC v e-shopu a PC u firmy ROOT IT s.r.o. 

* - počítáno z dvojnásobku (minimální ztráta pro zaměstnavatele) průměrné mzdy 32.000,- Kč měsíčně = 400,- Kč na hodinu. 

ROOT PC pro firmy 

Pro více informací navštivte www.root-it.cz. 


