
Prisoversigt – Én samlet skolepakke

Til de årlige support og vedligeholdelsesomkostninger tillægges en servicepris pr. elev. 

Antal elever opgøres ud fra skolens elevtal pr. 5. september og vil automatisk blive regulereret pr. 1. januar det efter-
følgende år.

Se priseksempler i bilag 1.

Hovedprodukt

Priser for DSA-Løn.

Antal ansatte opgøres ud fra antal årsværk i alt (timetal for time- og månedslønnede omregnet til antal fuldtidsansæt-
telser). Årsværk bliver automatisk genberegnet pr. 1. oktober på baggrund af de seneste 12 måneder og vil automatisk 
blive regulereret pr. 1. januar det efterfølgende år.

Til etableringsomkostninger 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.

Se priseksempler i bilag 1.

Elevadministrationssystem og Finanssystem (UVskole) samt DSA-Løn i én samlet skolepakke.

Hovedprodukt

Priser for Elevadministration og Finanssystem (UVskole).

        
Support og vedligeholdelses-
omkostninger
Årlig udgift1

Elevadministration                    6.900 kr.

Finanssystem                    7.400 kr.

    
Etableringsomkostninger  
inkl. opstart 
Engangsudgift1

Elevadministration                 2.500 kr.

Finanssystem               12.000 kr.

    

Antal elever/skolekategori

0 - 200 (lille)

201 - 400 (mellem)

401 - 700 (mellemstor)

701 - (stor)

Pris pr. elev

37,00 kr.

37,00 kr.

32,00 kr.

26,50 kr.

Servicepris pr. elev

        
Support og vedligeholdelsesomkostninger
Årlig udgift

Antal ansatte/skolekategori Årlig udgift1

0 -  29 (lille)                 14.200 kr.

30 -  59 (mellem)                   25.700 kr.

60 -  99 (mellemstor)                    33.000 kr. 

100  - (stor)                    38.000 kr.

Etableringsomkostninger
Engangsudgift

Antal ansatte/skolekategori Etablering1

0 -  29 (lille)                 5.000 kr.

30 -  59 (mellem)                   10.000 kr.

60 -  99 (mellemstor)                   15.000 kr.

100  - (stor)                    17.000 kr.

1Alle priser er eksklusive moms og opgjort i 2022-priser. 



Moduler – Én samlet skolepakke1

Årligt abonnement

Modul Etablering Antal elever 
0-200
(lille)

Antal elever 
201-400
(mellem)

Antal elever
401-700

(mellemstor)

Antal elever 
700-1500

(stor)

Moduler til UVSkole

Karakter-web* 3.500 kr. Gratis Gratis Gratis Gratis

Ventelisten** 2.500 kr. Gratis Gratis Gratis Gratis

Betalingsservice 1.000 kr 2.500 kr. 2.500 kr. 2.500 kr. 2.500 kr.

Snitflade til digital bilagshåndtering 2.500 kr. 1.200 kr. 1.200 kr. 1.200 kr. 1.200 kr.

Snitflade til karakter-net 2.500 kr. 1.200 kr. 1.200 kr. 1.200 kr. 1.200 kr.

MU | Elev | Fravær*** 1.500 kr. 6.700 kr. 6.700 kr. 9.800 kr. 10.800 kr.

Moduler til DSA-Løn

Overførselsservice (obligatorisk) 1.000 kr. 4.100 kr. 4.100 kr. 4.100 kr. 4.100 kr.

e-Boks**** 1.000 kr. Gratis Gratis Gratis Gratis

Backup 1.000 kr. 800 kr. 800 kr. 800 kr. 800 kr.

Hosting inkl. Backup 1.000 kr. 6.700 kr. 6.700 kr. 6.700 kr. 6.700 kr.

Moduler

* Karakter-web kan ikke anvendes for skoler der har DSA Elev og/eller DSA Finans.
** Transaktionsomkostningerne for ventelisten er variable afhængig af den enkelte skoles opskrivningsbeløb. Kvartalsopgørelse faktureres med 619,50 
kr. ekskl. moms. Anvendes Ventelisten ifm. DSA Elev og Finans skal der påregnes en etableringsomkostning på 8.600 kr. ekskl. moms.
*** MU|Elev|Fravær skal tilknyttes skolens tjenestetidssystem. SMS modul kan tilvælges til 1.500 kr. årligt samt 0,30 kr. pr. SMS.
**** e-Boks: Der betales 5,10 kr. (ekskl. moms) pr. lønseddel.

Priserne gælder kun ved et samlet køb af UVskole og DSA-Løn.  

1Alle priser er eksklusive moms og opgjort i 2022-priser. 



Priseksempler1

Eksemplerne viser den årlige drift eksklusive tilkøbsmoduler samt engangsudgiften til implementering, ved samlet køb af 
UVskole og DSA-Løn. Når skolen køber systemerne samlet, tillægges der ikke 15% driftstillæg. Driftstillæg på 15% fremgår 
af de særskilte prisblade for hhv. UVskole og DSA-Løn.

Bilag 1

Skolestørrelse: Lille
Der tages udgangspunkt i en skole med 100 elever og 20 
ansatte.

Finans = 7.400 kr.

Elevadministration = 6.900 kr.

100 elever (100 X 37) = 3.700 kr.

Lønsystem = 14.200 kr.

DSA-Løn = 4.100 kr.

Samlet årlig udgift = 36.300 kr.

Skolestørrelse: Mellemstor
Der tages udgangspunkt i en skole med 500 elever og
70 ansatte.

Finans = 7.400 kr.

Elevadministration = 6.900 kr.

500 elever (500 X 32) = 16.000 kr.

Lønsystem = 33.000 kr.

DSA-Løn = 4.100 kr.

Samlet årlig udgift = 67.400 kr.

Skolestørrelse: Mellem
Der tages udgangspunkt i en skole med 300 elever og
40 ansatte.

Finans = 7.400 kr.

Elevadministration = 6.900 kr.

300 elever (300 X 37) = 11.100 kr.

Lønsystem = 25.700 kr.

DSA-Løn = 4.100 kr.

Samlet årlig udgift = 55.200 kr.

Skolestørrelse: Stor 
Der tages udgangspunkt i en skole med 900 elever og 120 
ansatte.

Finans = 7.400 kr.

Elevadministration = 6.900 kr.

900 elever (900 X 26.50) = 23.850 kr.

Lønsystem = 38.000 kr.

DSA-Løn = 4.100 kr.

Samlet årlig udgift = 80.250 kr.

1Alle priser er eksklusive moms og opgjort i 2022-priser. 

(Overførselsservice obligatorisk)

(Overførselsservice obligatorisk)

(Overførselsservice obligatorisk)

(Overførselsservice obligatorisk)


