KeyBalance prisliste
Hosted
pr. md.

Leje
pr. md.

Køb

KeyBalance Standard
finans, debitor, kreditor, lager, styklister, ordre, indkøb, genbestilling,
afgift, afdeling, CRM, PDF, EAN/OIO faktura, bank, fri database,
3 regnskaber, 3 brugere

1.880

990

22.000

KeyBalance Advanced
indhold som Standard + projekt, time/sag, MPS med Ganttkort

2.780

1.890

42.000

Ekstra bruger (samme pris for Standard og Advanced)

826

540

12.000

Let bruger (kan opdatere i timeregistrering, ellers kun læse-rettigheder)

196

158

3.500

Mobil bruger (Android, iPhone, Windows Phone)

196

158

3.500

IT med umage

KeyBalance Light, pr. md.

Udvidelse med ekstra brugere

Hosted

KeyBalance Light
grundlæggende bogholderi, fakturering, PDF, fri database, frit antal
poster, 1 regnskab, pr. bruger

299

Udvidelse med ekstra moduler

Microsoft Office Standard

129

Ekstra regnskab

180

180

4.000

Microsoft Office 365 ProPlus

Bilagsmodul, PDF indlæsning og godkendelse

450

450

10.000

Bilagsmodul, OIO indlæsning og godkendelse, kræver PDF bilagsmodul

225

225

5.000

Vareskyggekartotek (er inkl. i Maskinhandler-/Låsesmeds-/VVS modul)

225

225

5.000

Inter company modul, salg mellem egne selskaber

450

450

10.000

Varekonfigurator

900

900

20.000

Forsendelse (GLS, DF, Consignor)

450

450

10.000

EDI, Dansk Supermarked, Coop, Silvan, Bygma m.fl.

450

450

10.000

Leverandørservice, opkrævning via NETS, PBS

450

450

10.000

1.125

1.125

25.000

Vognmandsmodul

Maskinhandlermodul

900

900

20.000

Låsesmedsmodul

900

900

20.000

VVS modul

450

450

10.000

Servicemodul

450

450

10.000

Abonnementsmodul

225

225

5.000

Detailmodul (kasse/POS)

225

225

5.000

Webmodul, integration til DanDomain, Magento shop

450

450

10.000

-

-

8.000

Håndholdt løsning med Expandit software, pr. bruger (kun køb)

KeyBalance Light; er en let udgave af
KeyBalance som kan drive almindelige
bogholderiopgaver inkl. PDF fakturering.
Light har fri database og frit antal poster, og
kan udvides med flere brugere men ikke
med ekstra moduler. Light kan opgraderes
til fuld version med alle data intakt. Dermed
kan man starte billigt og nemt udvide til en
fuld version hvis behovet opstår.
Light er hosted. Opdateringsabonnement,
Hotline og backup er inkl. i prisen.

Hosted; kan vælges hvis du vil have dit
ERP-system hosted. Du får adgang til KeyBalance alle steder fra hvor der er velfungerende internet og du skal ikke tænke på anskaffelse og drift af server hertil.

Abonnement til KeyBalance, % af købspris, pr. år
(er inkl. i Hosted og Leje)
Opdateringsabonnement, inkl. timer til installation, er obligatorisk

-

-

14%

Hotline support, ring så meget som I har brug for, ikke obligatorisk

-

-

14%

129

129

1.599

79

79

-

Leje; man kan leje KeyBalance og drive
den på egen server eller PC. Hvis behovet
ændrer sig kan man skifte version samt
justere antal brugere og moduler.

Microsoft Office tilkøb
Microsoft Office Standard (ved køb Office Home&Business OEM)
Microsoft (Office) 365 Business Premium

Diverse

Opdateringsabonnement og Hotline er inkl. i
prisen for Hosted og Leje versioner.
Køb; ved køb af KeyBalance betaler og ejer
man sin softwarelicens. Den kan udvides
med flere brugere og moduler efterfølgende.

Pris
1.400

KeyBalance arbejde, timesats
KeyBalance arbejde, en hel dag

Opdateringsabonnement er obligatorisk ved
køb og koster nævnte procentsats af KeyBalance købsprisen pr. år. Abonnementet
giver løbende opdateringer og forbedringer
af KeyBalance inkl. timeforbruget til installation af opdateringerne.

10.000

SMS afsendelse, pr. stk.

0,40

Prisopdatering, vi sørger for at dine leverandørers priser automatisk lander i KeyBalance
løbende, pr. lev., pr. måned, betal maks. for 5 leverandører

100

OIO ud, Nemhandel/Offentlig, gratis

0

OIO ud, andre, de første 100 pr. måned er gratis, derefter pr. stk.

1

OIO ind, inkl. eget EAN-nr. og 100 stk., pr. måned

Alle versioner; Der er fri dataplads og fri
backup inkl. for alle versioner.

500

OIO ind, hvis over 100 stk. pr. måned, pr. stk.

95

1

EDI abonnement, ind/ud, inkl. 100 stk. pr. måned, kræver OIO abonnement
EDI abonnement, hvis over 100 stk. pr. måned, pr. stk.

500
2

Konverteringsværktøj, bruges når der ønskes konverteret fra andre systemer, vi vedligeholder
værktøjet til; AirBoss, Albatros, AX, C4, C5, e-conomic, LMF/JMA, Navision 355, NAV, Stellar,
Visma, WinFinans, XAL, WinKompas m.fl.

4.000

Hosting oprettelse, engangsudgift

Pris
1.980

Oprettelse af hosting for KeyBalance Standard eller Advanced med 3 brugere
Oprettelse af hosting for KeyBalance Standard eller Advanced, følgende Ekstra brugere

400

Oprettelse af hosting for KeyBalance Light første og følgende brugere

600

Ønsker du egen server
til KeyBalance? Spørg
os for et godt tilbud!

MRC er et team af dygtige IT-folk, der leverer IT med umage. Vi er totalleverandør; alt i servere, Hosting, netværk, Wi-Fi, IT-sikkerhed, PC’er, tilbehør,
forbrugsstoffer, software, KeyBalance og C5 økonomisystemer, CRM, CMS, hjemmesider, webshops, overvågning, vedligehold, opgradering, udvikling og
specialløsninger, serviceaftaler, undervisning og konsulentydelser. Alle priser er ekskl. moms og levering. Se vores salgs- og leveringsbetingelser på www.mrc.dk

KeyBalance grundmodul

Alle priser er ekskl. moms. Nyeste version af dette dokument erstatter ældre. Nyeste findes på www.mrc.dk
Leje og Hosting opgøres pr. måned og faktureres forud pr. måned, kvartal eller halve år. Opsigelsesvarsel er
en måned.
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IT-totalleverandør

Helt enkelt

CBC-kæden

Drift

Kvalitetssikring

Etableret '89

Alt ét sted. Hard-/software,
løsninger og konsulenter.
Serviceaftaler, Hosting,
Hotline, forbrugsstoffer.

Lokal og nærværende.
Med sund fornuft.
Procedurer, test og
dokumentation.

Landsdækkende.
Bedste logistik og priser.
Langtidsholdbar og
erfaren.
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