Prisoversigt (gældende for nye kunder) – Én samlet
skolepakke
Elevadministrationssytem, finanssystem og lønsystem i én samlet skolepakke.

Hovedprodukt
Priser for Elevadministration og Finanssystem
Nedenstående priser gælder ved et samlet køb af elevadministrationssystem, finanssystem og lønsystem, hvor der er
givet 15 % rabat. Købes systemerne særskilt, tillægges en driftspris på 15 % af den samlede årlige udgift.

Support og vedligeholdelsesomkostninger

Etableringsomkostninger
inkl. opstart

Årlig udgift

Engangsudgift

Servicepris pr. elev
Antal elever

Pris pr. elev

0 - 200

36 kr.

Elevadministration

6.500 kr.

Elevadministration

2.500 kr.

201 - 400

36 kr.

Finanssystem

7.000 kr.

Finanssystem

12.000 kr.

401 - 700

31 kr.

701 -

26 kr.

Gældende for nye kunder

Gældende for nye kunder

Priserne er eksklusiv moms.
Til ovenstående årlig udgift tillægges en servicepris pr. elev. Antal elever opgøres ud fra skolens elevtal pr. 5 september
og vil automatisk blive regulereret pr. 1/1 det efterfølgende år. Anvender skolen betalingsservice, betales der særskilt for
snitfladen.
Med i opstartsprisen er 2 X 2 timers undervisning med fjernsupportværktøjet Teamviewer samt et gratis kursus første år
efter overgang til Elevadministrations- og finanssystemet. I forbindelse med ibrugtagning af finanssystemet giver vi gratis
hjælp til fælles opsætning samt hjælper med første opkrævningskørsel af skolepenge. Uddannelse kan herefter tilkøbes.

Hovedprodukt
Priser for DSA-Løn
Nedenstående priser gælder ved et samlet køb af elevadministrationssystem, finanssystem og lønsystem, hvor der
er givet 15 % rabat. Købes systemerne særskilt tillægges en driftspris på 15 % af den samlede årlige udgift.
Support og vedligeholdelsesomkostninger
Årlige udgift
Antal ansatte

Årlig udgift

Etableringsomkostninger
Engangsudgift
Antal ansatte

Etablering

0 - 29

13.416 kr.

0 - 29

5.000 kr.

30 - 59

24.276 kr.

30 - 59

10.000 kr.

31.068 kr.

60 - 99

15.000 kr.

60 - 99
100 -

35.808 kr.

Gældende for nye kunder

100 -

17.000 kr.

Gældende for nye kunder

Priserne er eksklusiv moms.
Antal ansatte opgøres ud fra antal årsværk i alt (timetal for time- og månedslønnede omsat til antal fuldtidsansættelser).
Antal ansatte vil automatisk blive reguleret pr. 1/1 det efterfølgende år.
Til ovenstående tillægges en opstartspris for opsætning samt oplæring til en fast timepris á 1.195 kr. ekskl. moms. Med
i opstartsprisen er planlægning, opsætning af skabeloner, oprettelse af ansatte mv. Derudover hjælper vi med første
lønkørsel i forbindelse med ibrugtagning af lønsystemet. Uddannelse kan herefter tilkøbes efter behov.

Priseksempler årlig udgift.
(Gældende for nye kunder)

Skolestørrelse: Lille skole

Skolestørrelse: Mellem skole

Der tages udgangspunkt i en skole med 100 elever og 20
ansatte, som har både Elev-, finans- og lønsystem

Der tages udgangspunkt i en skole med 300 elever og 40
ansatte, som har både Elev-, finans- og lønsystem

Finans

=

7.000 kr.

Finans

=

7.000 kr.

Elevadministration

=

6.500 kr.

Elevadministration

=

6.500 kr.

100 elever (100 X 36)

=

3.600 kr.

300 elever (300 X 36)

=

10.800 kr.

Lønsystem

=

13.416 kr.

Lønsystem

=

24.276 kr.

I alt årlig udgift

=

30.516 kr.

I alt årlig udgift

=

48.576 kr.

Skolestørrelse: Mellemstor skole

Skolestørrelse: Stor skole

Der tages udgangspunkt i en skole med 500 elever og 70
ansatte, som har både Elev-, finans- og lønsystem

Der tages udgangspunkt i en skole med 900 elever og
120 ansatte, som har både Elev-, finans- og lønsystem

Finans

=

7.000 kr.

Finans

=

7.000 kr.

Elevadministration

=

6.500 kr.

Elevadministration

=

6.500 kr.

500 elever (500 X 31)

=

15.500 kr.

900 elever (900 X 26)

=

23.400 kr.

Lønsystem

=

31.068 kr.

Lønsystem

=

35.808 kr.

I alt årlig udgift

=

60.068 kr.

I alt årlig udgift

=

72.708 kr.

Priserne er eksklusiv moms.

Prisoversigt på moduler
(Gældende for nye kunder)

Moduler – Én samlet skolepakke
Årligt abonnement
Modul

Etablering

Antal elever
0-200

Antal elever
201-400

Antal elever
401-700

Antal elever
700-1500

Karakter-web

3.500 kr.

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Fravær-web

3.500 kr.

6.400 kr.

8.500 kr.

12.700 kr.

12.700 kr.

Ventelisten*

2.500 kr.

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Betalingsservice

1.000 kr

2.400 kr.

2.400 kr.

2.400 kr.

2.400 kr.

e-Boks**

1.000 kr.

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Overførselsservice (obligatorisk for DSA Løn)

1.000 kr.

4.000 kr.

4.000 kr.

4.000 kr.

4.000 kr.

Backupservice***

1.000 kr.

732 kr.

732 kr.

732 kr.

732 kr.

Priserne er opgjort i 2021 priser. Priserne er eksklusiv moms.
* Transaktionsomkostningerne er variable afhængig af den enkelte skoles opskrivningsbeløb. Kvartalsopgørelse faktureres med 602 kr. ekskl. moms.
Anvendes Ventelisten ifm. DSA Elev og Finans skal der påregnes en etableringsomkostning på 8.600 kr. ekskl. moms.
Karakter-web, Fraværs-web og Elev- og personaleintra kan ikke anvendes for skoler der har DSA elevadministration og finansysstem.
** e-Boks: Der betales kr. 4,95 (ekskl. moms) pr. lønseddel.
***Backupservice: Muligt i forbindelse med DSA Løn, og DSA elevadministration og finansysstem

