Prisliste
Nedennævnte priser inkluderer manual, 3 måneders fri hotline-service
og opstartshjælp via fjernsupport. StarTime® leveres med ekstra firma
til øve-/uddannelsesformål. Endvidere er inkluderet nødvendige stregkodefonte, såfremt registrering via stregkoder ønskes. Eventuel kabeltrækning foretages af egen installatør.

System og moduler

Kontant Årlig
service

StarTime® Startpakke.
Beregning af komme-/gåtider,
fravær, statistikker, afdelings/
funktionstider, stregkodefonte
samt timetæller pr medarbejder
i aktuel lønperiode (plus/minus)
+ licens til 1 Star-pc

9.900

StarTime® Lønberegning
Beregning af overtider og
overførsel af data til
lønsystemer med
importfunktion

2.500

StarTime® Flex/afspadsering
Daglig beregning af flex/afspadseringssaldo. Overføres
fra lønperiode til lønperiode

2.500

StarTime® Bruttoløn
Hvis personlige timesatser skal
medoverføres til lønsystem,
samt priser på ordretider ønskes

2.500

656

StarTime® Ordreregistrering
Hvis tidsregistrering på ordrer
ønskes

2.500

656

StarTime® Flerbrugerstyring
Udbygning til flerbruger:
- 2 samtidige brugere
- efterfølgende samtidig bruger

2.960

Indrapportering af tider til StarTime® kan ske
på følgende måder:

Star-pc – Registrering via pc
1 Star-pc (software)
Alternativt 1 blok m/5 star-pc'er
Yderligere udbygning pr. 5 stk.

1.500 / 336
5.000/ 1.248
1.000 / 288

Stregkodescanner med usb-stik

990

Mobilregistrering SMS (POP3 mail)
656

SMS eller mail fra mobiltelefon
Program incl. 5 licenser
Licenser 6-10 stk
Herefter pr. 5 licenser

8.000 / 1.968
5.000 / 1.248
1.000 /
0

+ evt. sms tjeneste afhængig af
teleudbyder
656

Diverse læsere – egnet til
komme-gå, evt. kombineret med
døråbner-/sikkerhedssystemer

Pr.
bruger
4.000
1.000

260

Kodetastatur
Proxi-læsere (tags, rfid)
Bluetooth
Fingeraftrykslæsere

Ring for
specifikt
tilbud

Opgivne priser er excl. moms
og gældende pr. 1. januar 2017
Der kan laves aftale om afdragsbetaling
ved køb på minimum 20.000,Aftalen kan laves med 3 – 12 afdrag med
1-3 måneders interval
Beløbet inkluderer fri hotline i hele
afdragsperioden.

Køb en konsulent en hel dag for opstart af StarTime – Pris 3.000,- excl transportomkostninger
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