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Consilia lämnar enligt överenskommelse prisindikation enligt nedan:  

 

1. Uppgradering av NAV till MS Dynamics 365 Business Central (BC) 

o Uppskattat antal timmar för uppgraderingen är c. 200 timmar 

(Projektkostnad). 

 

2. Implementation av ”nya lösningar” och löpande kostnader i BC: 

 

o Bank Pro (ersätter den bankprogramvara KST har ”idag”) 

    

 
 
 
Exempel: För 4-19 namngivna fullanvändare i BC: 

 
”En bank” = 120 € per månad 

  ”Per tillkommande bank” = 60 € per bank per månad 
Exempelvis: 3 banker = 240 € per månad (Löpande 
månadskostnad) 

 
 Implementation av Bank Pro uppskattas till c. 20 timmar. (Projektkostnad) 
 

o Attestsystem (integrerat i BC, ersätter dagens gamla attestsystem) 
 
Implementation uppskattas till c. 10 timmars jobb. (Projektkostnad) 
 
Exkl lösning för scanning av dokument, specifika anpassningar för avvikelser i 
inkommande e-faktura och inställningar för sparande av dokument på server. 
 

o Årsavgift för XBRL-rapporteringspaket, Attest och löpande 
uppgradering från version BC och framåt  är 4800 €. (Löpande årlig 

kostnad) 
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3. Kostnader för licenser och löpande kostnader. 

o Uppskattas till c. 1 800 – 2 400 €, varav Bank Pro står för största delen 

(Licenskostnad-Investering). Detta värde läggs till totala licensvärdet och 

påverkar således årliga underhållsavgiften (16 % av totala licensvärdet) enligt 

det. KST har sedan tidigare ett fortlöpande underhållsavtal om 1860,66 € per 

år.  

KST har idag i sin befintliga licens 5 fullanvändare och 45 begränsade 

användare. De här användarna konverteras enligt Microsofts 

konverteringsregler i samband med uppgraderingen. Då det är svårt att få 

fram konverteringsinformation för en så gammal version så hänvisar vi därför 

till Microsofts konverteringsregler. Det vi preliminärt kan få fram är att det kan 
vara så att ni måste köpa ytterligare 30 st Team members a 300 € per st, dvs. 
9000 € för Attestsystemet. (Licenskostnad-Investering). Detta läggs också till 

befintliga licensvärdet och påverkar således den årliga underhållsavgiften. 

 

Den nya årliga underhållsavgiften uppskattas till c. 3600 € (tidigare alltså 

1860,66 €). (Löpande årlig kostnad).  

 

Projektledning och utbildning ingår inte i någon av punkterna 1-3 ovan och sker 

enligt kundens önskemål enligt löpande debitering. Eventuella ytterligare 

hårdvaruinköp eller tredjeparts produkter eller annat som behövs för projektet är 

utanför prisindikationen om ej annat särskilt specificerats.  

 

I prisindikationen har vi utgått ifrån att vi kan få all för projektet nödvändig 

information från kunden. I det fall det ej är möjligt debiterar vi utöver prisindikation 

för kontakter med tredje part.  

 

Om det under projektets gång framkommer ny information som väsentligen 

påverkar projektets omfattning förbehåller sig leverantören rätten att avvika från de 

i detta dokument specificerade tidsuppskattningarna.  

 

I bilagan “System Requirements for Dynamics 365 Business Central 2020 Release 

Wave 2” framgår de tekniska kraven för IT-miljön som Business Central skall fungera 

i. Consilia förutsätter att de här kraven är uppfyllda av kunden. Arbete som Consilia 

utför och som relaterar till att den tekniska miljön inte uppfyller dessa krav debiteras 

fortlöpande och är inte en del av denna prisindikation.  
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Timpris för ovan angivna tjänster är 110 €. 
 
Alla priser i detta dokument är angivna i Euro exklusive moms. 
 

Leverantören förbinder sig till att Timpris för projektet inte ändras under projektets gång. 

Tidsuppskattningar och övriga priser utöver föregående nämnda är inte bindande för 

leverantören, bl.a till följd av, utan att utesluta annat, eventuella prisförändringar eller 

förändringar i andra villkor från Microsoft.   

Prisindikationen är i kraft t.o.m. 31 mars 2021.  

 


