Změny v elektronickém konstatovacím systému TauRIS platné
od 1. 1. 2015
Vážení chovatelé poštovních holubů,
Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o změnách v elektronickém konstatovacím systému
TauRIS, ke kterým dochází v průběhu roku 2015. O níže uvedených změnách jsme byli
informováni výrobcem konstatovacího systému firmou Rüter EPV Systeme GmbH. Tyto změny
bereme na vědomí a uděláme vše proto, aby i pro Vás byly snáze akceptovatelné.
1. Elektronické kroužky TauRIS-S2
Výroba čipů pro stávající kroužky byla ukončena v loňském roce. Z tohoto důvodu firma Rüter EPV
přikročila k výrobě nových kroužků (s novým čipem) s typovým označením TauRIS-S2.
Předpokládaná cena nového kroužku bude činit cca. 1,50 EUR / ks plus náklady na poštovné.
Závazná nabídka na nové kroužky bude následovat.
2. Upgrade klubové matky (club sensor SW)
Klubová nasazovací anténa (matka) musí být upgradována nebo vyměněna v závislosti na jejím
stáří. Níže následuje nabídka na upgrade/výměnu klubového zařízení.
- zasazovací jednotka (club senzor SW), která není starší než 2005, s přídavným štítkem
2005:
cena: 70,00 € + poštovné
- zasazovací jednotka (club senzor SW) s přídavným štítkem vyšším než 2008:
cena: 35,00 € + poštovné
Nová zasazovací jednotka (club sensor SW3) včetně 15pinového konektoru, compakt
interface (CI) již nebude zapotřebí:
cena: 175,00 € + poštovné
Po upgradu stávajících klubových zasazovacích senzorů budou tyto schopny číst/zapisovat nové
kroužky TauRIS-S2. Schopnost číst/zapisovat současné kroužky TauRIS2000 zůstane zachována.
Vletové antény (jednovletové i čtyřvletové) není zapotřebí upgradovat. Pracují s novými kroužky
TauRIS-S2 bez nutnosti upgradu.
3. Software terminálu
Z důvodu chyby stávajícího software musí být software terminálu aktualizováno před nasazením
mladých holubů (nová sezóna). Základní opravená softwarová verze Vám bude zdarma
nainstalována v našem sídle (Frýdecká 201, 739 61 Třinec) v případě terminálů (Compakt,
Compak+, Compakt XL) zakoupených u nás. V ostatních případech bude instalace nového
software zpoplatněna.

Základní verze software bez přidaných rozšířených funkcí (např. rychlost, test antény, přehled
příletů) bude dostupna zdarma do 1. 8. 2015. Po tomto datu bude k dispozici pouze verze
s rozšířenými funkcemi.
Cena softwarové verze včetně rozšířených funkcí činí 18,00 €. Totéž platí pro majitelé terminálů
zakoupených mimo naši firmu.
Terminálový software již nebude volně dostupný pro jednotlivé spolky, musí být instalován
autorizovaným zástupcem.
4. Klubový software
Klubový software zůstává zdarma, pokud si národní pravidla nevyžádají změny v software.
5. Ostatní
Všechny výše uvedené ceny jsou pro konečného uživatele včetně daně z přidané hodnoty. Úhrada
za případné služby bude účtována v korunách českých, dle aktuálního přepočítacího kurzu.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem,
Maxim Pindur
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