Prijzen ContractBeheerder

Installatie op beveiligde server €
Integratie Inter- en Intranet
€
Invullen Contracten
€

750,00 eenmalig (zie ook Hosting)
95,00 Per uur op basis van nacalculatie
42,50 Per uur op basis van nacalculatie

€ 450,00
€ 950,00
€ 1.350,00
€ 1.650,00
€ 1.850,00
€
50,00

1-3 beheerders
4-7 beheerders
8-11 beheerders
12-15 beheerders
16-20 beheerders
21+ beheerders

per
per
per
per
per
per

jaar*
jaar*
jaar*
jaar*
jaar*
gebruiker per jaar extra*

* De licentie-overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaren. Genoemde prijzen zijn exclusief het
geldende BTW percentage.

Hosting
Het is mogelijk ContractBeheerder bij ons op een beveiligde server te benaderen. Deze
mogelijkheid brengt nogal wat voordelen met zich mee:
•
•
•
•
•

Veilig - Uw gegevens komen op een beveiligde server te staan en zijn
benaderbaar via beveiligde verbindingen.
Backup - Tevens worden er dagelijks backups gemaakt van uw gegevens.
Continuïteit - De gegevens staan buiten de deur, dus geen verlies van data bij
calamiteiten intern.
Beschikbaarheid - De gegevens zijn 24 uur per dag beschikbaar.
Makkelijk - Intern hoeft er niets georganiseerd te worden.

Kortom u kunt werken en wij zorgen voor de beschikbaarheid van de gegevens.
Hosting

€

34,95 per maand.

Workshop
Ter introductie van het nieuwe systeem kan een workshop worden gegeven. De grootte
van de groep is maximaal 20 personen. De workshop wordt op de locatie van de klant
gegeven. De workshop duurt maximaal 2 uur.
Workshop

€ 295,00 per workshop.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor het verkrijgen van
definitieve prijzen vragen we u een offerte-aanvraag te doen.
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