DRIFT RESEJÄMFÖRAREN – PRISLISTA
Resejämföraren är en programvara som utvecklats av Lunds kommun. Viendi IT-konsult AB erbjuder
drift och support av programvaran enligt nedanstående. Om ni önskar några särskilda anpassningar
eller har några speciella önskemål, tveka inte att höra av er till David Pettersson på tel 040-693 6066
eller e-post david.pettersson@viendi.se.
Vid nyteckning av avtal utgår en startavgift, därefter löper avtalet på tills vidare. Fakturering sker
årsvis i förskott. Uppsägningstid 1 månad utöver innevarande. Ni krediteras vid uppsägning för tid
kvar.
Serverdrift
Underhåll och tillsyn av server
Regelbunden uppdatering av operativsystem
Övervakning av server med åtgärd

Bas




Standard




Premium




Applikationsdrift
Underhåll och tillsyn av Resejämförarens
installation på webbservern
Regelbunden installation av uppdateringar till
Resejämföraren 1
Övervakning av applikation med åtgärd
Eget domännamn 2

Bas


Standard


Premium


Årsvis

Månadsvis

Veckovis


-







Bas
5 arbetsdagar

-

Standard
3 arbetsdagar

-

Premium
Samma dag



Standard
1 200 kr
800 kr

Premium
1 500 kr
800 kr

Supportvägar
Svar inom
Support via e-post
Support per telefon

Priser Bas
Per månad 900 kr
Anpassningar 3, per timme 600 kr

Startavgiften är 3000 kr. Inkluderar upprättande av MapQuest-integration. Tillägg för integration av
egen reseplanerare är 5000 kr. Förutsätter reseplanerare ETIS, andra reseplanerare på löpande
räkning. Övriga anpassningar vid upprättande sker efter överenskommelse på löpande räkning.
Gäller till och med 2019-12-31. Med reservation för fel och eventuella prisändringar.
Samtliga priser exklusive moms.

Förutsätter att det släppts en ny version av Resejämföraren från Lunds kommun.
Ni kan välja att använda eget domännamn, exempelvis www.lunds-resejamforare.se (domännamn ingår ej). I bas ingår förvalt
domännamn på formen namn.rjdrift.se där ni själva får välja namn.
3 Lunds kommun äger upphovsrätten till programvaran. Enligt licensmodell får Viendi IT-konsult göra ändringar och anpassningar enligt
kunders önskemål. Allmänna förbättringar som görs åtgäldas till Lunds kommun enligt praxis för öppen källkod. Eventuella anpassningar
och tillhörande debitering sker först efter överenskommelse.
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Senast uppdaterad fredag den 1 september 2019.

