
Prislista för BYGGsamordnaren, WEBtid och tjänster 
(Alla priser är exklusive moms) 

BYGGsamordnaren 
År 1 6.500 kr / användare 

År 2 ->   (abonnemang för support, 
uppdateringar etc) 

3.500 kr / användare 

WEBtid 
WEBtid kan inte köpas som enskild produkt, utan kräver att man har åtminstone 1 licens på 

BYGGsamordnaren. WEBtidlicenser köps per 5 st 

År 1  

Startpaket innehållande 5 användare 9.600 kr 

Ytterligare 5 användare 1.000 kr/5 användare 

År 2 ->   Underhåll grundkostnad 
(abonnemang för support, uppdateringar etc) 

5.600 kr 

Underhåll för ytterligare användare 1.000 kr / 5 användare 

WEBtid plus 
WEBtid plus är ett tillägg som kan köpas styckvis. WEBtid plus kräver också att användaren redan har 

en licens på WEBtid 

WEBtid plus användarlicens 800 kr / år / användare 

WEBtid partnering 
WEBtid partnering är ett tillägg som köps per användare. WEBtid partnering kräver att 

företaget/kunden har licens för WEBtid. 

WEBtid partnering 2.950 kr / år / användare 

 

  



Utbildning 

Schemalagd utbildning  Göteborg o Stockholm 3.000 kr/deltagare 

Företagsintern utbildning 12.000 kr / dag 
+ ev rese och uppehållskostnader 

- Resa som kan påbörjas tidigast kl 07:00 
samma dag som kurstillfälle och 
hemkomst senast 19:00 debiteras med 
45 kr/mil   alt självkostnad för annat 
ressätt än bil 

- I övriga fall debiteras resekostnad enligt 
nedan 

Konsulttjänster 
Timkostnad 1 190 kr/h 

1 785 kr/h from 17:00 tom 20:00 
2 380 kr/h from 20:00, samt helger 

Resekostnad 595 kr/h  
  + 45 kr/mil 

Kopplingar till ekonomisystem 
System Kostnad år 1 per 

kopplat bolag 
Underhåll from år 2-> 
per kopplat bolag / år 

Anmärkning 

3L 9.700 3.500 Överläsning av tid ingår om så önskas 

Agresso 12.000 9.000  

Agresso fakturabilder 4.700 4.700  

Björn Lundén 6.700 1.200  

Björn Lundén Cloud 8.200 8.200 Om scannade lev.fakturor finns inlagda i BL 
Cloud så följer dessa med  

Briljant 9.700 1.200 Överläsning av tid ingår om så önskas 

Entre 9.700 2.400  

Fortnox 7.900 3.500 Detta förutsätter att du har köpt tjänsten 
Integrationer av Fortnox 
Om scannade lev.fakturor finns inlagda i 
Fortnox så följer dessa med * 

Fortnox projektexport 3.600 3.600 Detta förutsätter att du har köpt tjänsten 
Integrationer av Fortnox 

Garp 6.700 3.500 Kräver drivrutiner / modul från leverantören 

HOGIA 
Byggadministration 

6.700 2.500 Överläsning av tid ingår om så önskas 

HOGIA Compact 6.700 1.200  

Mamut 6.700 1.200  

Navision 9.700 3.500  

Pyramid - - Pris på begäran 

PP7 6.700 3.500 Kräver ODBC-drivrutin för Dataflex-databasen, 
om sådan används 

Scrollan 6.700 1.200  

Softone 7.900 2.400  

Visma Administration 6.700 1.200 Kräver inte API till Visma adm 
Visma adm 1000 eller 2000 bör användas 

Visma adm export API 2.500 2.500 Export av projekt, kund och fakturaunderlag 
TILL Visma adm 
Kräver att integration till Visma finns 

Visma Compact (fd XOR) 6.700 1.200  



Visma Control 8.300 3.500  

Visma Business 9.700 3.500  

Visma Global 9.700 3.500  

Installation av integrationen tillkommer till ovanstående priser. I normalfallet tar det mellan 1 o 6 h 

att installera en koppling.  

* Fortnox kan hantera scannade fakturor på två sätt. Dels som länkar till andra system, och dels som 

inmonterade i Fortnox egna filarkiv. För att få det att fungera så måste fakturorna ligga i Fortnox 

egna filarkiv. Hör med Fortnox alt leverantören av scanningsssystem om ni är osäkra. 

Generellt så ingår inte hantering av scannade fakturor, vid koppling till ekonomisystem utan detta 

beställs separat. 

Kopplingar till tid/lönesystem 
System Kostnad år 1 per 

kopplat bolag 
Underhåll from år 2-> 
per kopplat bolag / år 

Anmärkning 

Visma Tid 3.800 800  

Agda 7.600 2.200  

Hogia Windowslön 3.800 2.200  

Kopplingar till scanningssystem 
System Pris per 

kopplat 
företag 

Årskostnad 
per kopplat 
bolag 

Anmärkning 

anySys 4.700 2.600 I kombination med Visma adminstration och då fakturor finns lokalt på 
servern. 

Ascendo 4.700 2.600 Förutsättning är att Ascendo dumpar ner filer till kundens server, enligt 
överenskommen struktur. Kostnad för denna tjänst görs upp med 
Ascendo 

AtWork 4.700 2.600 I kombination med Visma adminstration och då fakturor finns lokalt på 
servern. 

BillBox 4.700 4.700 Förutsättning är att BillBox dumpar ner filer till kundens server, enligt 
överenskommen struktur. Kostnad för denna tjänst görs upp med BillBox 

Briljant 4.700 2.600  

Levscan 4.700 2.600  

Levdoc 4.700 2.600  

Levdoc online 4.700 2.600  

Eyesys/Centsoft 4.700 2.400  

E-fakt 4.700  
 

2.600 Förutsättning är att Nordisk data dumpar ner filer till kundens server, 
enligt överenskommen struktur. Kostnad för denna tjänst görs upp med 
Nordisk data 

Hogia approval 4.700 2.500  

Palette 4.700 4.700  

Palette online - - Integration är möjlig om leverantören till Palette levererar fil enligt spec 
till kundens server/filyta 
Alt om ekonomisystemet är Fortnox och Palette Online levererar fakturan 
till Fortnox filyta och därmed är tillgängligt via Fortnox API för 
nedladdning 

PP7 4.700 4.700  

Rekyl 2.400 2.400  

Scanlev 4.700 2.600  

Softone 4.700 4.700  

Visdoc 4.700 4.700  

zDoc online 4.700 2.600  



Installation av integrationen tillkommer till ovanstående priser. I normalfallet tar det mellan 1 o 6 h 

att installera en koppling. 


