PROTOKOL č.______ o předání služby, instalace a o převzetí vypůjčeného zařízení,
ke smlouvě č. _______________________________
Jméno a Příjmení uživatele:
Adresa místa instalace:
Termín zahájení instalace:

Datum:

Hodina:

1. Vyjádření souhlasu s montáží zařízení (vyplní uživatel před zahájením montáže)
Byl jsem poučen o nutnosti souhlasu majitele objektu s montáží a umístěním zařízení. Souhlasím s montáží
a umístěním zařízení s příslušenstvím do objektu uvedeného v adrese místa instalace.

Datum:_____________ Hodina:_________
Jméno a podpis vlastníka či zmocněného zástupce objektu: _______________________________________

2. Specifikace zařízení vypůjčeného do užívání uživatele
Název zapůjčeného zařízení

MAC adresa/sériové číslo

Počet

Cena vč. DPH /
ks

Poznámka

3. Přidělené VoIP čísla
Přidělené čísla:

4. Přidělení veřejné IP adresy
Routováno na veřejnou IP adresu:

Převzetí služby, instalace a vypůjčeného zařízení (vyplní uživatel po skončení montáže)
Prohlašuji, že instalaci dle objednávky jsem převzal v provozuschopném stavu, jsem spokojen s provedenou
instalací. Převzal jsem výše uvedené zařízení v provozuschopném stavu. Byl jsem seznámen se správnou
obsluhou dle Návodu k obsluze. Souhlasím s poskytnutím zde uvedených údajů servisní firmě.
Souhlasím / Nesouhlasím s pořízením fotodokumentace umístěného zařízení, s tím, že
fotodokumentace bude využita výhradně pro interní potřeby poskytovatele připojení.
Podpis uživatele:_____________________________________

tato

Datum:_____________________
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Technická specifikace poskytovaných služeb (vyplní technik)
Vysílací bod:
Lokalita:

Nastavení koncového zařízení (bridge mode*):
Typ zařízení:

Router:

IP adresa*:

Přípojný bod:

Brána*:
MAC adresa*:

Nastavení koncového zařízení uživatele:
IP adresa:

Nastavení routeru/ wifi –routeru/AP*:
Typ:

Brána:

IP WAN:

DNS server:

Rozsah DHCP:

DNS 2 server:

Brána:

MAC adresa:

Kanál:
SSID (název bezdrátové sítě):

Nastavení DHCP serveru koncového zařízení:

Heslo:

Rozsah DHCP:

Šifrování:

Brána:

Technologie:

Nastavení VoIP telefonie:
Typ:

2,4GHz (b/g/n) - 5 GHz(a/n)

IP WAN:

Servisní informace
Montáž a instalaci provedl:

□účastník ve vlastní režii □poskytovatel □montážní firma

Servisní (montážní) firma odpovídá za kvalitu provedené práce, a je povinna se řídit místními předpisy a
bezpečnostními předpisy.
Servis (montáž, instalaci) provedl, Jméno a Příjmení pracovníka: ____________________________
Podpis technika:_____________________

Poznámky:
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