
        

Prisoversigt (gældende for nye kunder)
Hovedprodukt

Priser for DSA-Løn
Købes lønsystemet uden elevadministrationsystem og finanssystem tillægges en driftspris på 15 % af den samlede årlige 
udgift på support og vedligeholdesesomkostninger.

Priseksempler årlig udgift + etablering og opstart

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 løn-
kørsel i forbindelse med ibrugtagning af lønsystemet. Uddannelse kan herefter tilkøbes efter behov.

Gældende for nye kunder Gældende for nye kunder

Skolestørrelse: Lille skole 0-29
Der tages udgangspunkt i en skole med 20 ansatte.

20 ansatte

Lønsystem = 13.416 kr.

Driftspris på 15 % 
ved køb af lønsystem særskilt

= 2.012 kr.

Etablering = 5.000 kr.

Opstart og oplæring
 (6 timer á 1.195 kr.)*

= 7.170 kr.

Første lønkørsel ved levering
(6 timer á 1.195 kr.)

= 7.170 kr

Lønsystem = 34.768 kr.

Skolestørrelse: Mellemstor skole 60-99
Der tages udgangspunkt i en skole med 80 ansatte.

80 ansatte

Lønsystem = 31.068 kr.

Driftspris på 15 % 
ved køb af lønsystem særskilt

= 4.660 kr.

Etablering = 15.000 kr.

Opstart og oplæring
 (6 timer á 1.195 kr.)*

= 14.340 kr.

Første lønkørsel ved levering
(6 timer á 1.195 kr.)

= 7.170 kr

Lønsystem = 72.238 kr.

Skolestørrelse: Mellem skole 30-59
Der tages udgangspunkt i en skole med 40 ansatte.

40 ansatte

Lønsystem = 24.276 kr.

Driftspris på 15 % 
ved køb af lønsystem særskilt

= 3.641 kr.

Etablering = 10.000 kr.

Opstart og oplæring
 (6 timer á 1.195 kr.)*

= 10.755 kr.

Første lønkørsel ved levering
(6 timer á 1.195 kr.)

= 7.170 kr

Lønsystem = 55.842 kr.

Skolestørrelse: Stor skole over 100
Der tages udgangspunkt i en skole med 130 ansatte.

130 ansatte

Lønsystem = 35.808 kr.

Driftspris på 15 % 
ved køb af lønsystem særskilt

= 5.371 kr.

Etablering = 17.000 kr.

Opstart og oplæring
 (6 timer á 1.195 kr.)*

= 14.340 kr.

Første lønkørsel ved levering
(6 timer á 1.195 kr.)

= 7.170 kr

Lønsystem = 79.689 kr.

* Timer for opstart og oplæring er vejledende

Support og vedligeholdelses-
omkostninger
Årlig udgift

Antal ansatte Årlig udgift

 0 - 29                    13.416 kr.

 30 - 59                    24.276 kr.

 60 - 99                    31.068 kr.

 100 -                     35.808 kr.

Etableringsomkostninger

Engangsudgift

Antal ansatte Etablering

 0 - 29                    5.000 kr.

 30 - 59                    10.000 kr.

 60 - 99                    15.000 kr.

 100 -                     17.000 kr.



Prisoversigt

Moduler

Priseksempler årlig udgift. (Priserne er ekskl. moms og gælder nye kunder)

Priserne er opgjort i 2021 priser. Priserne er eksklusiv moms.

*Backupservice: Muligt i forbindelse med DSA Løn, og DSA elevadministration og finansysstem
**e-Boks: Der betales kr. 4 ,95 (ekskl. moms) pr. lønseddel.

Skolestørrelse: Lille skole 0-29
Der tages udgangspunkt i en skole med 20 ansatte.

20 ansatte

Lønsystem = 13.416 kr.

Driftspris på 15 % 
ved køb af lønsystem særskilt

= 2.012 kr.

Overførselsservice = 4.000 kr.

e-Boks = 732 kr.

Pris pr. lønseddel/år 
(4,95 x 20 x 12)

= 1.188 kr

I alt årlig udgift = 21.348 kr.

Skolestørrelse: Mellemstor skole 60-99
Der tages udgangspunkt i en skole med 80 ansatte.

80 ansatte

Lønsystem = 31.068 kr.

Driftspris på 15 % 
ved køb af lønsystem særskilt

= 4.660 kr.

Overførselsservice = 4.000 kr.

e-Boks = 732 kr.

Pris pr. lønseddel/år 
(4,95 x 80 x 12)

= 4.752 kr

I alt årlig udgift = 44.932 kr.

Skolestørrelse: Mellem skole 30-59
Der tages udgangspunkt i en skole med 40 ansatte.

40 ansatte

Lønsystem = 24.276 kr.

Driftspris på 15 % 
ved køb af lønsystem særskilt

= 3.641 kr.

Overførselsservice = 4.000 kr.

e-Boks = 732 kr.

Pris pr. lønseddel/år 
(4,95 x 40 x 12)

= 2.376 kr

I alt årlig udgift = 35.025 kr.

Skolestørrelse: Stor skole over 100
Der tages udgangspunkt i en skole med 130 ansatte.

130 ansatte

Lønsystem = 35.808 kr.

Driftspris på 15 % 
ved køb af lønsystem særskilt

= 5.371 kr.

Overførselsservice = 4.000 kr.

e-Boks = 732 kr.

Pris pr. lønseddel/år 
(4,95 x 130 x 12)

= 7.722 kr

I alt årlig udgift = 53.633 kr.

Moduler DSA-Løn

Modul Etablering Månedligt abonnement Årligt abonnement

Backupservice* 1.000 kr. 61 kr. 732 kr.

Overførselsservice (obligatorisk) 1.000 kr. 333 kr. 4.000  kr.

e-Boks (tilvalg)** 1.000 kr. 61 kr. 732 kr.


