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KAMPANJPRISLISTA

UPPGRADERING
.

AV VIKTORIA1 TILL VIKTORIA2
Kampanjprislista för migration av data

Max antal kunder:

Max antal artiklar:

Fast pris grunddata och historik:

100

100

9 000 kr

500

500

15 000 kr

2 000

2 000

25 000 kr

Tabeller som överförs från Viktoria1 till Viktoria2.

På offertförfrågan:

•

Artikel			

•

Integrationer; återställa kopplingar mot externa system.

•

Grupp

•

•

Lagerplats

Anpassningar av specialfunktioner; bygga funktionalitet
som inte finns i standardsystemet.

•

Adresser

•

Rapporter; design av kundunika rapporter

•

Kopplade adresser

•

Tara

•

Uppdrag

•

ID (Kort)

•

Transaktioner

KAMPANJPRIS UTBILDNING VIKTORIA2:
Utbildning i Flintab:s kurslokal i Jönköping, heldag (max 10
deltagare).

KAMPANJ: 50% = 8 250 kr
(Ord. pris 16 500 kr)

I processen ingår även:
•

Uppdatering av Viktoria1 till senaste version innan
migreringen

•

Installation av Viktoria2 om det inte redan är gjort

•

Komplettera med det som inte finns i Viktoria1, t.ex.
roller, inlogg med windowsinlogg etc.

Kunder som uppgraderar eller lägger order under
kampanjperioden får dessutom fri tillgång till våra
e-learning paket.
E-learning avser repetition av användargrunderna i
Viktoria2, endast för kunder som redan har gått Viktoria2
utbildningen.

Extra tjänster som debiteras på löpande räkning:
Städning i tabeller; t.ex. ta bort kunder utan transaktioner
dom senaste 5 åren.
Konvertering av egna fält; specialdata som ej ingår i
standardinstallationen.
KAMPANJPRIS FÖR DEBITERING PÅ LÖPANDE RÄKNING:

KAMPANJ: 20% = 1 032 kr/h
(Ord. pris 1290 kr/h)

Ovanstående kampanjpriser gäller endast för Viktoria1 kunder som
uppgraderar till Viktoria2 och för beställningar lagda senast 2019-06-30.
För ytterligare information, offertförfrågan eller beställning, kontakta vårt
kundcenter: 036 - 31 42 55 eller support@flintab.se
Kampanjpriset inkluderar inte startkostnad eller licenskostnad för
Viktoria2.

WE MAKE IT EASY.
FLINTAB, BOX 180, 551 13 JÖNKÖPING, TEL: 036 31 42 00

WEIGHING

SOLUTIONS

