Ceník balíčků a rozšíření
e-mail: sales@3d-fotbal.cz, internet: www.3d-fotbal.cz

Ceník interaktivního řešení 3D FOTBAL 2.x pro tvorbu a přehrávání
trojrozměrných animovaných ukázek z fotbalových utkání.
Platnost od 1.1.2008 bez územního a časového omezení.

3D FOTBAL
základ:

dodávka 3D Playeru a Editačního systému (ES) - výroba 3D animací probíhá na straně klienta
počet vyrobených animací není omezen, klient je pří výrobě animací plně soběstačný
balíček obsahuje více než 70 animací hráčů (pohybů a kopů), 1 model hráče a stadionu
výsledné animace lze vytvářet pro vlastní potřebu i pro další prodej bez poplatků za vytváření

balíček BASIC
licence 1-2 uživatelé
1 doména 2. úrovně

Player v jedné jazykové mutaci (CZ/EN/DE) a jednom z výchozích vzhledů
3995 EUR
Editační systém v základním provedení (jedna jazyková mutace CZ/EN/DE)
- volba barvy dresu týmu (12 barev)
- volba barvy pleti a barvy vlasů hráče
- možnost zobrazování čísla hráčů na dresu
- systém přepínání rychlostí přehrávání, kamer, krokování, zoomování, opakování
- možnost jemného dolaďování umísťění míče přímo v Přehrávači
- jednorázové obsazení reklamních ploch stadionu reklamami klienta
- FTP uploader pro jednoduchou publikaci scén na intenet
- elektronický manuál v jazkykových mutacích CZ/EN (PDF)
- helpdesk formou emailové komunikace

balíček PROFI
licence 1-5 uživatelů
1-3 domény 2. úrovně

Player ve 3 jazykových mutacích, v ES lze přepínat CZ, EN a DE verzi
Player bude připraven ve vzledu na míru pro klienta (skin)
Editační systém oproti balíčku BASIC navíc obsahuje:
- možnost vkládat nové textury hráčů (obsahuje balík ukázkových textur)
- možnosti měnit povrch hřiště (tráva, sníh, asfalt, bahno, a další)
- možnost ozvučit fotbalové situace
- možnost titulkovat fotbalové situace nebo vkládat reklamní texty

balíček EXTENDED
licence 1-10 uživatelů
1-5 domén 2. úrovně

Player ve 3 jazykových mutacích, v ES lze přepínat CZ, EN a DE verzi
8995 EUR
Player bude připraven ve vzledu na míru pro klienta + získá další 2 univerzální vzhledy
Editační systém oproti balíčku PROFI navíc obsahuje:
- creator a editor textur (umožňuje vytvářet přesné textury fotbalistů)
- balíček dresů pro 10 fotbalových týmů a model hráče navíc
- 5 stadionů v ceně balíčku
- systém pro správu reklamních ploch

další rozšíření

- další stadion (vzhled musí být dostupný na internetu nebo dodán, 6 ploch)
- přidání nebo změna reklamní plochy stadionu (1 plocha)
- naplnění reklamních ploch zápasu z dodaných podkladů
- další animace pohybu hráče
- další jazyková mutace Přehrávače
- další vzhled Přehrávače
- další jazyková mutace Editačního systému
- provoz na další doméně - 1ks
- další uživatelská licence - 1ks
- tvorba 3D scén na zakázku - individuální cena
- upgrade z předchozí verze 3D FOTBAL 1.x

Uvedené ceny jsou bez DPH 19%. DPH bude vyčísleno v Kč.

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o.
Sídlo: Pod Strání 2220/22, 100 00 Praha 10
Kontaktní adresa: Sokolovská 215, 190 00, Praha 9
IČO: 27592481, DIČ: CZ27592481, Spis.zn. C. 114692, Městský soud v Praze
Telefon: +420 274 817 540, Fax: +420 266 310 475, GSM: +420 739 557 557
internet: www.czmi.cz, e-mail: sales@czmi.cz
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