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Prislista för BYGGsamordnaren, Webtid och tilläggstjänster 2022 

BYGGsamordnaren 
 

Licens Byggsamordnaren (engångskostnad) 3 000 kr/användare 

Abonnemangskostnad inkl. support, uppdateringar 
etc.) 

3 850 kr/år/användare 

 
WEBTID 
Webtid kan inte köpas som enskild produkt, utan kräver att man har åtminstone en (1) licens på 
BYGGsamordnaren. Webtidlicenser köps i startpaket med 5 licenser, därefter i paket om 5 st. 
 
Vid köp av Webtid ingår Websamordnaren utan extra kostnad, vilket möjliggör för användare i 
Byggsamordnaren att logga in i systemet via smartphone eller surplatta.  
 
Vi köp av minst 10 licenser Webtid ingår Personalliggaren utan extra kostnad. 
 

År 1  

Startpaket innehållande 5 användare 11 000 kr  

Ytterligare 5 användare 1 400 kr/5 användare 
 

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

7 000 kr 

Ytterligare 5 användare 1 400 kr/5 användare 

Tilläggstjänster 

WEBTID+ 
Webtid+ är en tilläggstjänst som kan köpas styckvis. Webtid+ kräver också att användaren redan har 
en licens på Webtid 
 

Webtid+ användarlicens 900 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 3 300 kr/år/användare 
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Kopplingar till ekonomisystem 
 

 

System 

 

Kostnad år 1 per 
kopplat bolag 

 

 

Underhåll per år 
från år 2> per 
kopplat bolag 

 

Anmärkning 

3L 9 700 kr 4 700 kr Överläsning av tid ingår om så önskas. 

Agresso 12 000 kr 9 000 kr Avser lokal installation av Agresso. 
EJ UBW/Agresso Cloud. 

Björn Lundén 6 700 kr 3 500 kr  

Björn Lundén Cloud 8 200 kr 8 200 kr Om skannade lev. fakturor finns inlagda i BL 
Cloud följer dessa med. 

Briljant 9 700 kr 3 500 kr Överläsning av tid ingår om så önskas. 

Fortnox 7 900 kr 3 500 kr Detta förutsätter att du har köpt tjänsten 
Integrationer av Fortnox. Om skannade lev. 
fakturor finns inlagda i Fortnox följer dessa 
med. * 

Fortnox Projektexport 3 600 kr 3 600 kr Detta förutsätter att du har köpt tjänsten 
Integrationer av Fortnox. 

HOGIA 
Byggadministration 

6 700 kr 3 500 kr Överläsning av tid ingår om så önskas. 

PP7 6 700 kr 3 500 kr Kräver ODBC-drivrutin för Dataflex-
databasen, om sådan används. 

Visma Administration 6 700 kr 3 500 kr Kräver inte API till Visma Adm. 
Visma Adm. 1000 eller 2000 bör användas. 

Visma adm. export 
API 

2 500 kr 2 500 kr Export av projekt, kund och fakturaunderlag 
till Visma adm. 
Kräver att integration till Visma finns. 

Visma Business 9 700 kr 4 700 kr  

 
* Fortnox kan hantera skannade fakturor på två sätt – dels som länkar till andra system, dels som 
inmonterade i Fortnox egna filarkiv. För att få det att fungera måste fakturorna ligga i Fortnox egna 
filarkiv. Hör med Fortnox alt leverantören av skanningsssystem om ni är osäkra. 
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Kopplingar till skannings-/attestflödessystem 
Generellt ingår inte hantering av skannade fakturor vid koppling till ekonomisystem utan beställs 
separat med priser enligt nedan.  
 

 

System 

 

Kostnad år 1 per 
kopplat bolag 

 

 

Underhåll per år från 
år 2> per kopplat 

bolag 

 

Anmärkning 

Agresso 
 

9 500 kr 9 500 kr  

Ascendo 4 700 kr 4 700 kr Förutsättning är att Ascendo laddar ner filer 
till er server, enligt överenskommen struktur. 
Kostnad för denna tjänst görs upp med 
Ascendo. 

BillBox 4 700 kr 4 700 kr Förutsättning är att BillBox laddar ner filer till 
er server, enligt överenskommen struktur. 
Kostnad för denna tjänst görs upp med 
BillBox. 

Briljant 4 700 kr 4 700 kr  

Levdoc 4 700 kr 4 700 kr  

Centsoft 4 700 kr 4 700 kr  

Hogia Approval 4 700 kr 4 700 kr  

Palette 4 700 kr 4 700 kr Avser lokalt installerat Palette, ej Palette 
online 

PP7 4 700 kr 4 700 kr  

Rekyl 4 700 kr 4 700 kr  

Scanlev 4 700 kr 4 700 kr  
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Utbildning 
Företagsintern utbildning 12 000 kr/dag 

  6 000 kr/halvdag 
  

Resekostnad 595 kr/timme  
 
Ev. rese- och uppehållskostnader tillkommer 
Resa med egen bil: 45 kr / mil 
 
 

 

Konsulttjänster och digitala utbildningar via Teams 
Timkostnad 1 190 kr/timme  

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

 
 

Övrig information 
 
Installation av BYGGsamordnaren och eventuellt Webtid görs normalt av er eller er IT-support. 
Assistans av vår tekniksupport för installation av BYGGsamordnaren och/eller Webtid med 
kringtjänster sker mot löpande debitering med timkostnad enligt ovan. 
 
Installation av koppling mot ekonomisystem och/eller skanningssystem ingår ej i de specificerade 
priserna utan görs av oss på löpande debitering. Integrationen tar vanligen mellan en och sex timmar 
att installera och kan normalt sett ske digitalt. 
 
Ni avgör själva om ni vill använda licenserna i nätverk eller lokalt. Det går att installera i nät, lokalt på 
datorer, i terminalserver (eller motsvarande miljö) eller hos ett hostingföretag. Det går också bra att 
flytta licenserna från exempelvis lokala installationer till en central miljö på en server.  
 
Priserna inkluderar fria programuppdateringar och telefonsupport för samtliga användare, nummer 
enligt nedan. Programuppdateringar sker ca två gånger per år, då även arbetsplatsbiblioteket upp-
dateras. 
 
Betalning sker inom 30 dagar från fakturadatum. Avgift för abonnemang och eventuella tilläggs-
tjänster betalas årsvis i förskott och uppsägning ska ske tre månader innan nytt abonnemangsår 
påbörjas. Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt.  
 
Vi reserverar oss mot prisjusteringar och eventuella tryckfel. 


