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Et fleksibelt system til
Fleksible skoler

EDB-Brugs Elev & Økonomi
Grundpakke
EDB-Brugs Elev & Økonomi giver et unikt overblik over elevadministration og
økonomi på en fri skole og er et effektivt redskab for skolens administration
til håndtering af skolens elever. Løsningen samler alle administrative
oplysninger om eleverne og deres forældre på ét sted. Samtidig sikrer
integrationen mellem elevadministrationen og økonomisystemet effektive
arbejdsgange for de administrative medarbejdere.
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Så har du styr på det nødvendige

Én pris - mange brugere

EDB-Brugs Elev & Økonomi er bygget op omkring
stamdata på den enkelte elev og dennes
forældre. Med udgangspunkt i de oprettede
kartoteker kan du opkræve skolepenge og den
indbyggede integration til økonomisystemet
sikrer automatisk bogføring af de indbetalte
beløb. Integrationen overflødiggør dermed en
lang række administrative rutiner og er med til at
effektivisere arbejdsdagen for medarbejderne.

Vores prisstruktur er skruet sammen så alle priser
indeholder en flerbrugerlicens. Du skal altså ikke
betale yderligere til os, hvis skolen ansætter
yderligere administrative medarbejdere, der skal
bruge vores programmer

Betaling af regninger foretages ligeledes nemt
gennem Økonomisystemets og dets mulighed for
filtransport til banken. Igen er der fokus på
effektivitet, da de samme oplysninger ikke skal
indtastes i både banksystemet og
økonomisystemet.

Vi hjælper dig godt i gang
Med i prisen for EDB-Brugs Elev & Økonomi får du
2 kursusdage på selve skolen, hvor vi giver dig en
grundig indføring i programmernes funktioner og
sørger for, at du kommer godt i gang med brugen
af programmerne.

Prisstruktur
Vores prisstruktur er sammensat af dels
anskaffelsespriser (éngangsudgift) og dels af en
konsulent- og opdateringsordning (årlig udgift),
som sikrer løbende opdateringer til
programmerne samt adgang til support. Udgiften
til konsulent- og opdateringsordningen er
uafhængig af antallet af erhvervede programmer.
Den årlige udgift til ordningen, efter
anskaffelsesudgiften til et nyt program er afholdt,
ændrer sig altså ikke. Derudover er vores priser
differentierede efter skolestørrelse sådan, at små
skoler betaler mindre end store skoler. Bemærk
desuden, at vi altid opgiver vores priser inklusiv
moms.

Vil du gerne vide mere?
Adgang til dedikeret support
Støder du på problemer efter igangsættelsen
sidder vores dedikerede konsulenter klar ved
telefonen for at hjælpe dig videre. De Frie Skolers
EDB-Brugs beskæftiger sig udelukkende med de
frie skoler og vil i mange tilfælde kunne hjælpe
med problemstillinger, som ligger langt udover
blot programfunktioner.

Så er du velkommen til at kontakte os på 6261
4354. Vi ser frem til at høre fra dig – og kommer
gerne på besøg for at demonstrere vores system.
Du kan også besøge vores hjemmeside www.edbbrugs.dk, hvor du blandt andet kan finde priser
og beskrivelser på vores forskellige moduler.
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Hvad indeholder løsningen?

Debitorstyring
Kreditorstyring
Budgetlægning
Filtransport til/fra bank og NETS
Automatiseret Back-up af administrative data
Skolepengeopkrævning
Brevfletning til MS Word
Kartoteksstyring
Udskrifter
Multimail
Statistik
Indberetninger til offentlige myndigheder som eksempelvis
Danmarks Statistik, UNI-C og Undervisningsministeriet
Faktureringsmodul inklusiv e-faktura
Import fra andre systemer
Eksport til andre systemer
Flerbrugerlicens
Mulighed for tilkobling af yderligere moduler
2 dages kursus på skolen i opsætning og anvendelse af
programmerne
Dedikeret support af konsulenter med viden om den frie
skoleverden
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Priser for grundpakken (engangsudgift)
Gruppe 1 (0-49 årselever / 0-75 grundskoleelever
Gruppe 2 (50-74 årselever / 76-109 grundskoleelever
Gruppe 3 (75-99 årselever / 110-174 grundskoleelever
Gruppe 4 (100-129 årselever / 175-210 grundskoleelever
Gruppe 5 (over 129 årselever / 211-499 grundskoleelever
Gruppe 6 (kombinerede skoler / over 499 grundskoleelever

29.665 kr.
31.080 kr.
32.575 kr.
33.890 kr.
35.300 kr.
36.615 kr.

Priserne* er inklusiv moms og inklusiv 2 dages igangsætningskursus på egen skole.

Priser for Support- og udviklingsordningen (årlig udgift)
Gruppe 1 (0-49 årselever / 0-75 grundskoleelever
Gruppe 2 (50-74 årselever / 76-109 grundskoleelever
Gruppe 3 (75-99 årselever / 110-174 grundskoleelever
Gruppe 4 (100-129 årselever / 175-210 grundskoleelever
Gruppe 5 (over 129 årselever / 211-499 grundskoleelever
Gruppe 6 (kombinerede skoler / over 499 grundskoleelever

12.525 kr.
13.850 kr.
17.400 kr.
18.900 kr.
20.275 kr.
21.450 kr.

Til ovenstående tillægges 25 kr. pr. årselev/grundskoleelev indtil 210 elever. Elevtal herudover tillægges 2
kr. pr. årselev/grundskoleelev.
Priserne* er inklusiv moms og indeholder løbende opdatering af programmer, hotline til EDB-Brugsens
konsulenter samt en automatiseret backupløsning. Prisen er uafhængig af antallet af programmer.

Telefon 6261 4354
www.edb-brugs.dk
*Priserne er med udgangspunkt i prislisten pr. 1/1 2014.

