
 

 

 

 

 

Mesh BMS klientu portāla licencēšana 
Mesh BMS Portāls ir interneta adresē https://e.mesh.lv izvietota lietojumprogramma. 

SIA Happy Temp, reģ. nr. 40103971781, ir Mesh BMS Portāla vienīgais autortiesību 

īpašnieks un klientiem Portāla lietošana tiek neekskluzīvi licencēta. Vienīgais licenču 

izsniedzējs un pārvaldītājs ir uzņēmums SIA Happy Temp. Klientam, licencētai Portāla 

lietošanai, nepieciešamas divu veidu licences: 

 Pieslēgto gala iekārtu licence (MCD, jeb Mesh connected device); 

 Portāla lietošanas licence (MCS, jeb Mesh Could Service managed building user). 

Visas licences tiek izsniegtas virtuāli, par licenču apliecinājumu kalpo SIA Happy Temp 

izsniegta pavadzīme. Katrai Mesh gala iekārtai – radiatora regulatoriem, sienas 

paneļiem, attālinātajiem sensoriem u.c. iekārtām, būs nepieciešama viena MCD licence. 

Centrālās vadības iekārtas CBC netiek licencētas. Mesh piedāvā 4 veidu MCD licences: 

 Mesh connected device MCD STANDARD ANNUAL licence. Nodrošina vienas 

iekārtas pieslēgumu Mesh portālam. Tiek izsniegta uz vienu kalendāro gadu sākot 

no datuma, kas norādīts licencē. Lai nodrošinātu nepārtrauktu sistēmas darbību, 

jauna licence jāiegādājas līdz iepriekšējās licences termiņa notecēšanai.  

 Mesh connected device MCD ADVANCED ANNUAL licence. Nodrošina vienas ārējās 

sistēmas integrācijas iekārtas pieslēgumu Mesh portālam. Piemēram, ventilācijas 

kontroliera vadība, vai citas BMS sistēmas integrācija. Tiek izsniegta uz vienu 

kalendāro gadu sākot no datuma, kas norādīts licencē. Lai nodrošinātu 

nepārtrauktu sistēmas darbību, jauna licence jāiegādājas līdz iepriekšējās licences 

termiņa notecēšanai. 

 Mesh connected device MCD STANDARD PERPETUAL licence. Nodrošina vienas 

iekārtas pieslēgumu Mesh portālam. Tiek izsniegta bez termiņa ierobežojuma. 

 Mesh connected device MCD ADVANCED PERPETUAL licence. Nodrošina vienas 

ārējās sistēmas integrācijas iekārtas pieslēgumu Mesh portālam. Piemēram, 

ventilācijas kontroliera vadība, vai citas BMS sistēmas integrācija. Tiek izsniegta 

bez termiņa ierobežojuma. 



 

Mesh BMS klientu portāla lietošanas licence  
Katram Mesh BMS sistēmas lietotājam un katrai reģistrētai ēkai Mesh BMS klientu 

portālā nepieciešama viena Portāla lietošanas licence (MCS, jeb Mesh Could Service 

managed building user MCS STANDARD ANNUAL). Attiecīgi nepieciešamo MCS licenču 

skaitu aprēķina kā klientam reģistrēto lietotāju skaitu reizinot ar reģistrēto ēku skaitu. 

Piemēram, Ja klientam reģistrēti 2 sistēmas lietotāji un pieslēgtas 3 ēkas, klienta rīcībā 

jābūt sešām MCS licencēm.  

MCS licences tiek izsniegtas tikai terminētas – uz vienu kalendāro gadu, par ko norāda 

arī to nosaukums. 

Mesh Could Service managed building user MCS STANDARD ANNUAL licence nodrošina  

sekojošu Portāla funkcionalitāti: 

1. Pieslēgto iekārtu darbības grafiku apskati; 

2. Neierobežota skaita siltuma apgādes režīma programmu definēšanu un piesaisti 

Telpu grupām; 

3. Telpu grupu temperatūras režīmu definēšanu (Komforta/prombūtnes); 

4. Papildus lietotāju tiesību ierobežošanu. 

Mesh BMS licenču cenas 
Sekojošā tabulā apkopotas piedāvātās licences un to standarta pārdošanas cenas bez 

pievienotās vērtības nodokļa: 

Mesh connected device MCD STANDARD ANNUAL 10,00 EUR 
Mesh connected device MCD ADVANCED ANNUAL 200,00 EUR 

Mesh connected device MCD STANDARD PERPETUAL 40,00 EUR 

Mesh connected device MCD ADVANCED PERPETUAL 1000,00 EUR 
Mesh Could Service managed building user MCS 
STANDARD ANNUAL 

150,00 EUR 

 

SIA Happy Temp izsniedz licences uz klienta rekvizītiem. Licences aizliegts pārdot vai 

iznomāt trešajai personai. 

Mesh BMS iekārtu cenu izmaiņas 
Par cik portāla lietošanas tiesības, līdz portāla licencēšanas ieviešanai, tika iekļautas 

Mesh BMS iekārtu pārdošanas cenā, tad attiecīgi reizē ar licencēšanas ieviešanu tiek 

samazināta iekārtu pārdošanas cena. Jaunās iekārtu pārdošanas cenas tiek noteiktas 

sekojošas: 



 

 Visu tipu radiatoru kontrolieriem RRC – 24,00 EUR + PVN 

 Sienas paneļiem LRC un attālinātajiem sensoriem LRS – 26,00 EUR + PVN 

 Centrālās vadības iekārtām CBC – 180,00 EUR + PVN 

Klienti, kas iegādājušies iekārtas par cenām, kas noteiktas pirms licencēšanas ieviešanas, 

automātiski saņems MCD STANDARD PERPETUAL licences visām iegādātajām iekārtām. 

Tāpat MCS STANDARD ANNUAL licence tiek bez maksas izsniegta katru gadu katrai ēkai 

vienam sistēmas lietotājam.  

  


