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Migracja Stacja 2000/2008 -> Stacja.SQL 

ZAMÓWIENIE 
 

□ MIGRACJA / przeniesienie danych (*) 
 

Ilość wpisów do przeniesienia / w rozbiciu na grupy 

 Ilość 

Badania techniczne (możliwe 5 pełnych lat + rok bieżący) TAK / NIE  

Dokumenty handlowe (paragony, faktury, korekty) TAK / NIE  

Kontrahenci TAK / NIE  

Numery telefonów GSM + kartoteka pojazdów TAK / NIE  

Łącznie pozycji:   

 
Szacowany koszt migracji: 100 zł + …………………………….. (**) = ……………………………..  

 

□ WSPARCIE (*) 
- zdalne wsparcie przez okres 30 dni – 100 zł  

 
 
TERMIN MIGRACJI ustalony z serwisem firmy NORCOM: …………………………………………………… 
 
Dane do faktury: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 Właściciel / dyrektor  

(osoba decyzyjna) 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z 
firmą, dostępna podczas migracji 

 
Imię, nazwisko: 

 
…………………………………………………….. 

 
…………………………………………………….. 

 
Telefon: 

 
…………………………………………………….. 

 
…………………………………………………….. 

 
E-mail: 

 
…………………………………………………….. 

 
…………………………………………………….. 

 
 
Data: ………………………., podpis, pieczątka firmowa: ……………………………………………………………….… 
 
Uwagi: 
(*) proszę zaznaczyć wybrane opcje 
(**) możliwe przeniesienie badań z 5 ostatnich, pełnych lat kalendarzowych; kwota liczona według wzoru:  

(ilość badań / 4000)*50 zł. 
 
Ceny netto, podatek VAT 23%. Cennik migracji aktualny na dzień 01/08/2013 r. , ważny do odwołania. 
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Procedura migracji danych  

– przejście STACJA. 2000 ���� STACJA.SQL.2012 
_____________________________________________________________ 
 

NR CZYNNOŚCI CZAS PRACY 

 

1. Instalacja jednostanowiskowa lub instalacja SERWERA (wdrożenie) 

1.1.  

1.2.  

 

1.3.  

1.4.  

1.5.  

Połączenie zdalne 

Pobranie, instalacja serwera SQL (+ narzędzia: 235–750 MB – w zależności od wersji 

systemu) 

Transfer plików instalacyjnych systemu STACJA.SQL (20–280MB)  

Instalacja programu STACJA.SQL, konfiguracja bazy i połączenia z bazą 

Konfiguracja Stałych Systemowych (konfiguracja użytkowników, CEPiK, fiskalne, 

czytnik DR, drukarka, numeracje…)  

 

30-90 

 

20-60 

15-30 

15-30 

sumarycznie (praca SERWISU) 
80-210 minut 

[do 4 h] 
 

2. Instalacja dodatkowych stanowisk (każde stanowisko) 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

Konfiguracja uprawnień do bazy dla komputerów/użytkowników klientów  

Konfiguracja firewalla (dostęp do bazy, drukarka fiskalna) 

Instalacja wcześniej pobranych narzędzi, bez instalacji serwera  

Instalacja programu STACJA.SQL, konfiguracja połączenia z bazą 

Konfiguracja Stałych systemowych które ustawia się niezależnie na stanowiskach 

15-30 

15-30 

20-40 

20 

10 

sumarycznie (praca SERWISU) 
80-120 minut 

[do 2 h] 
 

3. Czynności serwisu związane z migracją STACJA.2000 ���� STACJA.SQL 

3.1.  

3.2.  

3.3.  

Wczytanie dostarczonej przez klienta bazy Stacji PDX (2000/2008) 

Konfiguracja programu migrującego dane 

Kontrola poprawności migracji – ilości badań, faktur etc. 

Dostarczenie klientowi bazy w formacie backupu SQL 

 

sumarycznie (praca SERWISU) ryczałt 

4. Fizyczne przeniesienie danych STACJA.2000 ���� STACJA.SQL 

4.1.  

4.2.  

4.3.  

4.4.  

Kontrahenci 

Faktury, paragony, korekty 

Badania Techniczne Pojazdów (możliwy import  z lat 2005-2013) 

Pojazdy 

Numery telefonów GSM (wiadomości SMS)  

 

każda z baz danych, 

ok. 4.000 rekordów 

/ 50 zł  

sumarycznie (MIGRACJA) 
wg faktycznego 

czasu pracy 

UWAGI dodatkowe 
• ramy czasowe podane zostały w przybliżeniu i mogą różnić się w zależności od szybkości posiadanego przez SKP łącza 

internetowego i zestawu komputerowego 

• taryfikacja obejmuje każdą rozpoczęta godzinę serwisu 

• nie objęte niniejszym cennikiem zmiany w systemie STACJA wymagają indywidualnych uzgodnień (możliwe są dodatkowe, 

uzgodnione pomiędzy stronami opłaty).  

• warunki przeniesienia posiadanych licencji – patrz cennik systemu STACJA.SQL.2012 


