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Priser - Ekonomisystem som tjänst
Leverantör:

Visma Enterprise AB
Pris avser nyttjandelicens samt införande av ekonomisystem som tjänst enligt förfrågningsunderlagets
beskrivning i kapitel 3 och 4 samt förfrågningsunderlaget bilaga 01 krav.
OBS! Pris utgör takpris. Samtliga priser anges i SEK exklusive moms.
Volymrabatt samt pris för införande är baserade på myndighetens storlek, enligt följande kategoriindelning:
Storlek på avropande organisation
• Kat. 1 – myndighet med < 50 användare
• Kat. 2 – myndighet med < 250 användare
• Kat. 3 – myndighet med < 1000 användare
• Kat. 4 – myndighet med ≥ 1000 användare

Användare
Pris för tillgång till ekonomisystem, enligt kravställning, inklusive drift, underhåll och support. Priset är baserat på antal
Användare. Myndigheten anger vid avrop behov av antal Användare. Antalet kan ändras under avtalsperioden. Fullanvändare
kan kontakta Leverantörens support.
Leverantören fakturerar antal användare månadsvis i efterskott, med start Effektiv leveransdag, det vill säga den dag då
Myndigheten meddelat sitt leveransgodkännande och inleder provdriften.
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Lättanvändare
Mellananvändare
Fullanvändare

200 Pris per styck och månad
1 000 Pris per styck och månad
1 600 Pris per styck och månad

Volymrabatt
Volymrabatten gäller för myndighetens samtliga Användare vid första avrop. Vid tillkommande beställning under avtalsperioden
ska antalet befintliga Användare summeras med tillskottet av användare. Summan avgör vilken rabatt som ska gälla för framtida
debitering av Användare. Rabatten anges som procent per kategori och gäller för alla de tre användartyperna.
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Rabatt på användaravgiften inom respektive volymkategori

Kat. 1
0%

Kat. 2
50%

Kat. 3
65%

Kat. 4
70%

Införandeprojekt
Införandeprojektet ska utföras i enlighet med beskrivning i förfrågningsunderlaget punkt 4.1. Leverantören har ett helhetsansvar
för att planera och koordinera de aktiviteter som krävs för att myndigheten ska kunna använda och nyttja lösningen enligt
avtalad Specifikation. För Införandeprojekt anges ett takpris inom respektive kategori.
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Införandeprojekt, Avropande myndighet

ESV dnr 2017-01161

Kat. 1
Kat. 2
Kat. 3
Kat. 4
1 000 000 1 100 000 1 500 000 2 000 000

Visma Enterprise AB
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Optioner
Integration med personalsystem i ESV:s ramavtal
Integration med Operatörstjänst för kundfaktura i ESV:s ramavtal
Integration med E-handelstjänst i ESV:s ramavtal

150 000 engångsavgift
150 000 engångsavgift
120 000 engångsavgift

Integration med budgetverktyg i ESV:s ramavtal för beslutsstödssystem
Integration med rapport- och analysverktyg i ESV:s ramavtal för
10 beslutsstödssystem

100 000 engångsavgift
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11 Utbildning, tillkommande utbildning utöver det som ingår i Införandeprojekt

150 000 engångsavgift

1 495 per timme

12 Utbildning, tillkommande utbildning utöver det som ingår i Införandeprojekt
13 Uppdragsledare
14 Konsult

15 000 per dag (8 timmar)
1 620 per timme
1 495 per timme

15 Kundanpassad fakturablankett (för utskrift lokalt)

30 000 engångsavgift
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