eFaktura

Prisliste gældende fra 1. februar 2012
Centrale koncerner
Ved centrale koncerner forstås koncernforbundne selskaber, hvor der indgås én abonnementsaftale, der
dækker alle koncernens virksomheder.
Alle priser er i DKK. excl. moms medmindre andet er angivet

Basisydelser
Tilslutning
Tilslutning til eFaktura

4.000,00

Ydelsen omfatter:

Registrering af koncernen i Nets’ systemer samt offentligt tilgængelige netværk (NemHandel- og VANS-netværket)

Opsætning af standard layout til print

Opsætning af 1 postkasse

For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer desuden chipkortlæser og
chipkort med brugercertifikat til 1 bruger.

Månedligt abonnement
Abonnement ved brug af OIOUBL-format
Abonnement ved brug af andre formater

250,00
350,00

Ydelsen omfatter:

Brug af eFakturasystemet

Service og Support

Transaktionsafgifter
Behandling af transaktioner, der sendes elektronisk til modtager – pris pr. stk.
Ydelsen





0,60

omfatter:
Modtagelse og validering af transaktioner
Konvertering til modtagers ønskede format ifølge offentligt netværk
Afsendelse til modtager
Statuskvitteringer til afsender

Tillægsydelser
Print
Konvertering og materialer til print – pris pr. handelsdokument
Print handelsdokument op til 6 printsider
Print handelsdokument udover 6. side – pris pr. printside
Ydelsen







1,35
0,20
0,25

omfatter:
Konvertering fra XML-format til printlayout
Materialer vedrørende print
Print af handelsdokument – simplex S/H
Kuvertering
Samkuvertering af flere breve til samme modtager
Forsendelse fra Nets til Post Danmark

Forsendelse
Porto – A-post erhverv (med PP-mærke)

Se gældende priser hos
www.postdanmark.dk

Ydelsen omfatter:

Porto i overensstemmelse med Post Danmarks portosatser

Ekstra postkasse, abonnement pr. måned
Pris pr. ekstra postkasse

25,00

Ydelsen omfatter:

Produktion vedrørende ekstra postkasse hos Nets

Valgfri abonnementer, abonnement pr. måned
Kvitteringsoversigt – månedligt abonnement
Fakturaspecifikation – månedligt abonnement

100,00
100,00

Ydelsen omfatter:

Kvitteringsoversigt - specifikation over status på udstedte fakturaer,
fremsendes pr. email en gang ugentligt.

Fakturaspecifikation – månedlig specifikation af forbrug fordelt på koncernselskaber
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Kundespecifikke tilpasninger
Opsætning af eget layout – layout, pr. stk
Udvikling af eget layout – layout, pr. time*

1.280,00
1.280,00

* Inden opsætning og udvikling udarbejdes tilbud
Tilbuddet inkluderer op til 3 kundeinitierede korrekturer.

Specielt ekstraudstyr
Ekstra chipkort med personligt certifikat (momsfri)
Ekstra chipkortlæser

175,00
220,00

Ydelsen omfatter:

Chipkort og udstyr til sikker logon i.f.m. dataudveksling.

Bemærk denne ydelse sælges kun til virksomheder i udlandet, der ikke har et dansk CVR-nummer og
derfor ikke kan erhverve en medarbejdersignatur fra Nets DanID A/S. For danske virksomheder skal
sikker logon ske med en medarbejdersignatur fra Nets DanID A/S.
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