NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ SOFTWARE PRO EKOLOGII
A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR
Co Vám nabízí program ENVITA Ovzduší?







Možnost vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
Velmi rychle a jednoduše vypočte výši emisí zdrojů znečišťování ovzduší a zpracuje roční hlášení v datové
podobě do systému ISPOP podle platného datového standardu
Možnost vytvoření blokových schémat provozů, která jsou vytvořena na základě stanovených technologických
vazeb.
Program disponuje množstvím číselníků odpovídajících platné legislativě
Obsahuje celou řadou tiskových sestav jako např.: Stálé a proměnné údaje provozní evidence, Protokoly o
způsobu výpočtu emisí a způsobu výpočtu poplatků z emisí, Přehledy (emisí, …), Roční hmotnostní bilance
Verze programu pro Windows XP, Vista, 7, 8, síťové verze, multilicence

Sestavte si program na míru. Software ENVITA Ovzduší je vytvořen modulově v několika
verzích jak pro jednoduché vedení evidence, tak i pro komerční využití.
Každý nový uživatel získá zároveň s programem ENVITA Ovzduší podporu formou servisní smlouvy typu STANDARD na 12 měsíců zcela ZDARMA. Podpora
formou servisní smlouvy nabízí například aktualizace zdarma, garanci 100% kompatibility s legislativou, poradenskou službu a technickou podporu, datovou
podporu v krizových situacích, slevy na práci odborných techniků INISOFT s.r.o. a další výhody.

Program ENVITA Ovzduší pro WINDOWS XP, Vista, 7, 8 verze:

ENVITA Ovzduší Provoz – pro jednu firmu s jedním provozem. Evidence je zde vedena za každý zdroj


Cena

(bez 21% DPH)

od 3.500,– Kč

zvlášť. (pozn.: Cena je uvedena pro 1 zdroj, každý další je za 300,- Kč.) Zde upřesněte počet zdrojů: ____







10.170,– Kč

ENVITA Ovzduší Provoz – pro jednu firmu s jedním provozem s neomezeným počtem zdrojů. Evidence
je zde vedena pro každý zdroj zvlášť.

ENVITA Ovzduší Firma – Pro jednu firmu s 2 a více provozy nebo závody. Evidence je zde vedena pro

každý zdroj zvlášť. (pozn.: Cena je uvedena pro 1 zdroj, každý další je za 300,- Kč.) Zde upřesněte počet
zdrojů: ____

od 7.500,– Kč

ENVITA Ovzduší Firma – Pro jednu firmu s neomezeným počtem provozů a zdrojů. Evidence je zde

16.700,– Kč

vedena pro každý zdroj zvlášť.

ENVITA Ovzduší Komplet – Otevřený systém. Evidence zdrojů pro 2 a více subjektů (IČ). Bohatá

nabídka možností práce s daty. (pozn.: Cena je uvedena pro 1 zdroj, každý další je za 300,- Kč.) Zde upřesněte
počet zdrojů: ____

od 15.500,– Kč

ENVITA Ovzduší Komplet – Otevřený systém. Evidence zdrojů pro neomezený počet subjektů a zdrojů.
Bohatá nabídka možností práce s daty.

29.880,– Kč

Volitelné moduly




Kontinuální měření

7.500,– Kč

VOC

4.490,– Kč

Na další instalace téhož softwarového produktu v rámci jedné organizace (síťová verze nebo multilicence) poskytujeme výrazné slevy.
K programům je možné přikoupit nadstandardní servisní služby formou paušální smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21 %. Poštovné a balné činí 170 Kč.
Software zasíláme standardně na dobírku do 3 pracovních dnů. Více informací naleznete na http://www.inisoft.cz.
Při změnách legislativy garantujeme upgrade.

Organizace: .....................................................................................

IČ: ...............................................

Adresa: ..........................................................................................

DIČ: .............................................

........................................................................................................

Datum: ........................................

Jméno: ............................................................................................
Tel.: ................................... e-mail: ...............................................

Objednávku zašlete na adresu:
INISOFT s.r.o., Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
Fax: 485 124 944 e-mail: inisoft@inisoft.cz
Tento ceník je platný od 15. 7. 2013

___________________________________
razítko a podpis odpovědného pracovníka

Distributor: Bc. Kateřina Březová, tel.: 607 522 100, e-mail: brezova@tiscali.cz

Program ENVITA Ovzduší

evidence stacionárních zdrojů, nakládání s těkavými organickými látkami aj. podle platné
legislativy o ochraně ovzduší
Program ENVITA Ovzduší vychází ze zákona č. 201/2012 Sb. a k němu příslušné prováděcí vyhlášky a
novelizací. Umožňuje provozovatelům stacionárních zdrojů průběžné vedení provozní evidence o stálých a proměnných
údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje.
Umožňuje tisknout ve smyslu vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. a její přílohy č. 10 vyplněné formuláře s náležitosti
provozní evidence. Dále umožňuje vypočítávat a tisknout množství emisí znečišťujících látek ze stacionárního
zdroje, způsob a výpočet emisí a poplatků za provozovnu. Modul VOC programu ENVITA Ovzduší Vám
pomůže při vedení potřebných evidencí (surovin, odpadů a regenerace) ke správnému provedení roční hmotnostní
bilance těkavých organických látek ve smyslu části IV přílohy č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
Díky programu ENVITA Ovzduší je možné vytvářet a odesílat elektronická hlášení do systému ISPOP. Program
umožňuje tvorbu oznámení o výpočtu poplatku (F_OVZ_POPL) a ohlášení souhrnné provozní evidence podle
přílohy č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Ze zadaných stálých údajů o provozovně, provozních celcích, technologických
úsecích, stacionárních zdrojích, technologiích ke snižování emisí, komínech a výduších lze sestavit technologické
schéma provozovny.
Program obsahuje všechny potřebné číselníky např. vyjmenované stacionární zdroje (podle přílohy č. 2 zákona),
číselník znečišťujících látek, číselník topenišť, číselník paliv, číselník výrobků, číselník územních technických jednotek a
základních územních jednotek, číselník obcí s PSČ aj.
Podle typu programu (Provoz, Firma, Komplet) lze vytvořit evidenci za jednu provozovnu, za více provozoven
nebo více organizací. Program je navrhnut jako modulární a jeho základní verzi lze rozšířit o moduly Kontinuální
měření a VOC.
Provozní evidence stacionárních zdrojů, evidence hmotnostní bilance nebo surovin atd. se v programu ENVITA
Ovzduší zaznamenává chronologicky. Pro sledování a vyhodnocování emisí znečišťujících látek program ENVITA
Ovzduší disponuje přehledy a tiskovými sestavami, které lze generovat za požadované stanovené časové období. Dále
program ENVITA Ovzduší umožňuje používání inteligentních seznamů, kde lze jednoduše filtrovat data podle
nastavených podmínek, nebo všechny tiskové výstupy exportovat do vybraného formátu (pdf, xls, xlsx, html, rtf, csv
nebo image file).
Program ENVITA Ovzduší je 32 bitová aplikace pro Windows v architektuře KLIENT-SERVER a využívá
databázového serveru Microsoft© SQL Server© (s programem je zdarma distribuována verze 2008 R2 Express).
Vyžaduje následující hardwarové a softwarové konfigurace:
Minimální konfigurace:

Doporučená konfigurace:

Pentium 1 GHz, 1 GB RAM
1 GB volné kapacity na disku
Windows XP SP3
Grafické rozlišení 1024x768

Pentium 2 GHz a vyšší, 2 GB RAM a více
4 GB volné kapacity na disku
Windows XP SP3, Vista, 7, 8
Grafické rozlišení 1600x1200 a více

Společnost INISOFT s.r.o., se zabývá vývojem software pro odpady a ekologii 20 let. Kromě programu
ENVITA Ovzduší, který je novinkou v portfoliu inisoftware, Vám dále můžeme nabídnout i jiné softwarové produkty
z oblasti ekologie. Např. program EVI, který je v současnosti využíván ve více než 3500 instalacích v ČR a na všech
obcích s rozšířenou působností, krajských úřadech a magistrátech. Více informací naleznete na našich internetových
stránkách www.inisoft.cz.
Náš software průběžně aktualizujeme a uživatele upozorňujeme na změny legislativy spojené s vedením provozní
evidence a ohlašováním. Zároveň garantujeme 100% shodu programů s požadavky legislativy. Na hot-line jsme denně
připraveni odborně zodpovědět Vaše dotazy k problematice vedení provozní evidence.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, laskavě nás kontaktujte. Přejeme Vám mnoho úspěchů při potýkání se s provozní
evidencí stacionárních zdrojů a těšíme se na vzájemnou spolupráci s Vámi.

