
Prisliste 2023

Abonnement
Medmindre andet er aftalt, gælder følgende priser, beregnet pr. medarbejder pr. år:

INNOMATE HR Basic kr. 348

INNOMATE HR Pro kr. 480

INNOMATE HR Enterprise kr. 576

Abonnementet beregnes ud fra det aktuelle antal medarbejdere, dog minimum 30.

Timepris
Timepris for konsulent- og softwareydelser ............................................. kr. 1.790

Klippekort
10 timers klippekort med 4% rabat ......................................................... kr. 17.190

20 timers klippekort med 7% rabat ......................................................... kr. 33.300

50 timers klippekort med 12% rabat ........................................................... kr. 78.760

Klippekort kan anvendes til både konsulent- og softwareydelser. Kortet bestilles og faktureres forud for
ydelserne. Kunden bliver løbende holdt orienteret om forbrug på kortet. Når kortet er ved at være forbrugt
(ca. 5 timer tilbage), kontaktes kunden med henblik på eventuel fornyelse.

Kørsel
Generelt: Kørsel afregnes efter statens takster (2022: kr. 3,70 pr. km). Endvidere afregnes for forbrugt tid ved
transport. Tidsforbrug ved transport afregnes med 50% af timeprisen.

Udlæg
Udlæg i forbindelse med levering af en ydelse, f.eks. til offentlige transportmidler, ophold og materialer
faktureres særskilt.
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Services

SMS

SMS-forbrug afregnes kvartalsvis bagud efter dagstakster: læs mere her.

Digital signatur

Forbruget af digital signering afregnes efter type og beregnes efter såkaldte ”credits”: læs mere her.
Afregnes pr. påbegyndt signering, månedlig eller kvartalsvis bagud - afhængig af omfanget.

Pris pr. credit kr.12,11

e-Boks

Inden løsningen kan ibrugtages, skal der være indgået en specifik aftale mellem kunden og KMD. KMD vil
fakturere kunden direkte afhængig af mængde og fil-størrelse. Til dækning af INNOMATE’s omkostninger ved
løsningen faktureres kvartalsvis bagud: læs mere her.

Pr. sendt fil kr. 2,17

Jobnet-integration

Der betales alene for succesfulde overførsler, dvs. overførsler, der modtages af Jobnets webservice

Overførsel af nyt jobopslag kr. 24,05
Gen-overførsler af jobopslag (ved rettelser) kr. 12,03

Abonnement på standard importløsninger

Eksempelvis import fra Studie+ og LUDUS

Etablering kr. 14.200,00
Etablering af billedimport fra Studie+ kr. 5.670,00
Abonnement dataintegration, pr. medarbejder pr. år kr. 8,49
Abonnement billedimport Studie+, pr. medarbejder pr. år kr. 8,49

Abonnement på Sign-On løsninger

Eksempelvis ADFS, UNI-login, WAYF

Abonnement pr. medarbejder pr. år kr. 9,63

Fakturering og betalingsbetingelser
Forbrugt tid, kørsel og udlæg faktureres som hovedregel ved udgangen af måneden, med 14 dages
betalingsfrist.  Forbrug af services faktureres som hovedregel kvartalsvist bagud.

Der er en frist for betaling på 14 dage. Overskrides betalingsfristen, forrentes det skyldige beløb med 2% pr.
påbegyndt måned fra forfaldsdagen til betaling sker. Ved fremsendelse af rykker påføres et gebyr på kr. 100.

Alle priser er excl. moms.

30.12.2022 Side 2 af 2

http://www.innomate.com/index.php/da/Support/dokumentation-sms
https://www.innomate.com/index.php/da/Support/digital-signatur-2
http://www.innomate.com/index.php/da/Support/dokumentation-send-dokument-til-e-boks

