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Användarlicens 
Support och utbildningar ingår i användarlicensen, använd er av det så ofta som ni behöver. Det ger er möjlighet att få svar på alla era frågor kring Exder. Alla personer som skall ha tillgång 
till Exder behöver en personlig användarlicens. Ger tillgång till alla eller i behörighetsblankett angivna moduler. 
Användarlicens  Årsavgift 1 495 

Dygnsanvändare 
För dig som använder Exder då och då 

Årsavgift    295 
Per påbörjat dygn 39 

Exdermoduler Årsomsättning 
0-10 Mkr 

Årsomsättning 
10-50 Mkr 

Årsomsättning 
50+ Mkr 

Exder EPC rörlig (Licensavgiften inkluderar obegränsat antal mottagare/EDI-parter) 
Skicka elektronisk artikelinformation. Anslutnings- och meddelandeavgifter tillkommer. 

 Årsavgift 2 295 
Vid delbetalning per 

kvartal 631 
månad 229 

Årsavgift 2 995 
Vid delbetalning per  

kvartal 824 
månad 299 

 Årsavgift 3 995 
Vid delbetalning per  

kvartal 1 099 
månad 399 

Exder EPC fast (Licensavgiften inkluderar obegränsat antal mottagare/EDI-parter) 
Skicka elektronisk artikelinformation. Meddelandeavgifter ingår. 

Årsavgift 7 995 
Vid delbetalning per 

kvartal 2 199 
månad 799 

Årsavgift 9 995 
Vid delbetalning per  

kvartal 2 749 
månad 999 

Årsavgift 11 995 
Vid delbetalning per  

kvartal 3 299 
månad 1 199 

Exder EDI (Licensavgiften inkluderar obegränsat antal mottagare/EDI-parter) 
Handla elektroniskt med EDI. Anslutnings- och meddelandeavgifter tillkommer. 

Årsavgift 7 995 
Vid delbetalning per 

kvartal 2 199 
månad 799 

Årsavgift 9 995 
Vid delbetalning per  

kvartal 2 749 
månad 999 

Årsavgift 11 995 
Vid delbetalning per  

kvartal 3 299 
månad 1 199 

Exder Business 
Webbaserat affärssystem med stöd för både traditionella och elektroniska affärer. Behövs för 
specialanpassningar. Anslutnings- och meddelandeavgifter tillkommer. 

Årsavgift 17 995 
Vid delbetalning per kvartal 4 949 

månad 1 799 

Exder Autofaktura 
Funktion för att skicka många fakturor samtidigt. Ingår i Exder Business. Anslutningsavgift 
tillkommer. 

Årsavgift 2 995 
Vid delbetalning per kvartal 824 

månad 299 

Exder Autoaccept order 
Funktion för att automatisk ta emot och acceptera inkommande beställningar.  
Ingår i Exder Business. Anslutningsavgift tillkommer. 

Årsavgift 2 995 
Vid delbetalning per kvartal 824 

månad 299 
Exder Språk- och valutastöd 
Funktion för hantering av priser i flera valutor samt artikelbenämning och fakturor på flera 
språk. Anslutningsavgift tillkommer. 

Årsavgift 2 995 
Vid delbetalning per kvartal 824 

månad 299 
Anslutning till modul eller ytterligare kund eller befintligt affärsflöde 
För att ansluta modul eller ytterligare kund eller befintligt affärsflöde som redan finns i Exder. 

Anslutningsavgift per modul/kund/affärsflöde 1 995 

Kopplingar till andra affärssystem 

Det krävs en Exder Link per format, meddelandetyp och riktning. Kontakta oss för information om vilka affärsflöden som finns för ditt affärssystem. 

Exder Link 
Koppling mellan Exder och andra affärssystem. Om ni handlar med mottagare utanför Exder 
behövs även modulen Exder EDI. Anslutnings- och meddelandeavgifter tillkommer. 

Årsavgift 4 995 
Vid delbetalning per kvartal 1 374 

månad 499 
Exder Link Faktura- eller orderkopia 
Funktion för att exportera faktura- eller orderkopia från Exder. Anslutnings- och 
meddelandeavgifter tillkommer. 

Årsavgift 4 995 
Vid delbetalning per kvartal 1 374 

månad 499 

mailto:info@exder.se


                 Prislista från Kofax Expert Systems gällande från 2013-01-01. Samtliga priser är i svenska kronor och exklusive moms. 

      Kofax Expert Systems AB Tel: 08-446 34 00  
      Torshamnsgatan 35, 9th Floor 
      164 40 Kista 

 E-post: info@exder.se 

 Org.nr: 556242-9463 www.exder.se 
   

 

P
ris

lis
ta

 

Andra tjänster 

Utskriftstjänst 
Skicka alla era kundfakturor oavsett om era kunder tar emot e-fakturor, mejlade PDF:er eller 
om de vill ha pappersfakturor. Vi sorterar ut de som går att skicka som e-fakturor eller via  
e-mail, resterande fakturor skrivs ut och kuverteras. 

Per pappersfaktura 
A-porto inom Sverige: 9,95 kr per en-sidig faktura i färg  

A-porto utrikes: 16,95 kr per en-sidig faktura i färg  
Tillägg per extra sida: 0,95 kr 

EDI-trafik och lagringsavgifter 
Elektroniska meddelanden som utväxlas debiteras per meddelande. Pris på meddelanden är oberoende av filstorlek. 

Följande EDI-kommunikation kostar 1 kr per meddelande 
- Mellan ditt lokala system och Exder Link 
- PDF-dokument (t.ex. fakturor) som skickas med epost 
- Fakturor till Fakturaportalen 
- Bifogade bilagor 
- Bifogade bilder Per meddelande 1:00 

Följande EDI-kommunikation kostar 2:95 kr per meddelande 
- Mellan Exder och din handelspart, t.ex. order, faktura, kvittensmeddelanden 
- Inläsningar av grunddatafiler, t.ex. butiksregister, referenskoder 
- Artikelinformation (VCD) 
- Betalningsfiler Per meddelande 2:95 

Konsulttjänster 
Den sammanlagda tiden under en månad per typ av konsulttjänst avrundas uppåt till jämna halvtimmar och debiteras. 
Konsulttjänster 
Projektadministration, systemutveckling, mappning, kundanpassningar, tester, framtagande av 
specifikationer m.m. Per timme 1 750 
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Övrigt 

Så här beställer du! 

Ni som redan är kund kan lätt beställa fler moduler och extra användare i Exder under Diverse-fliken. Om ni är nya som kunder kan ni enkelt göra din beställning på 

www.exder.se. Ni är alltid välkomna att kontakta oss på 08-446 34 00! 

Allmänna Villkor 

Licensavtal gäller årsvis men ni kan välja betalningsperiod per år, kvartal eller månad.  Vid beställning gäller Kofax Expert Systems Allmänna Villkor, som ni hittar på 

www.exder.se under ”Beställ Exder”. 

Betalningsvillkor 

Betalningsvillkor är 10 dagar netto men vi erbjuder 30 dagar netto mot en avgift på 50 kr för faktura som skickas via e-post som PDF-fil och 100 kr för faktura som skickas i 

kuvert. 

Bokning av utbildning  
Av- och ombokning skall göras senast två arbetsdagar före utbildningstillfället. Vid uteblivet deltagande debiteras en administrationsavgift på 400 kr. Kontakta kundtjänst på 
support@exder.se eller via telefon 08-446 34 00 om du vill omboka eller avboka din utbildning. 
 
Konsulttjänster och resekostnader 
Den sammanlagda tiden under en månad per typ av konsulttjänst avrundas uppåt till jämna halvtimmar och debiteras. Vid arbete hos kund debiteras tid för resa och 

resekostnader. 

Ytterligare information 
På www.exder.se finns ytterligare information om våra tjänster och produkter. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-446 34 00 eller via e-

post info@exder.se. 
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