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TimeOut versioner
Version

Antal brugere

Opsætning *

Pris pr. bruger pr. md.

TimeOut Small Business

1-10

2.695,-

154,-

TimeOut Medium Business

11-50

3.695,-

124,-

TimeOut Medium Business Plus

51-100

3.695,-

94,-

TimeOut Large Business

101-250

6.695,-

74,-

TimeOut Enterprise

251-500

9.995,-

54,-

TimeOut Global Enterprise

501-1000

9.995,-

34,-

Over 1000 brugere, kontakt os for tilbud
*) Opsætning inkluderer oprettelse af database med standard opsætning og standard fakturaskabelon.
Indlæsning af eksisterende data, medarbejdere, flex, kunder og job.

Dataudveksling og service produkter
Derudover oplyses ved henvendelse og afhængig af den enkelte sag, specifikke licens priser:
-

Services til: Integration, Database- samt Ekstern adgang.
Funktioner som: Mail-in og Upload.
Passive brugere
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TimeOut "Kom godt i gang" - Pakke
Pakken består af 4 faser
Foranalyse
Sammen udfører vi en grundlæggende analyse af jeres nuværende setup og forretningsgange. Vi ser på
jeres og behov og afstemmer forventningerne til, hvilke opgave TimeOut skal varetage i jeres virksomhed.
Køreplan
Vi aftaler i fællesskab en køreplan for det resterende forløb frem mod den forventede ibrugtagnings dato.
Data og information
Med afsæt i foranalysen, fastlægger vi data-skrukturen og importerer eksisterende data. Vi opretter sammen
de første job, stamaktivitets-grupper, projektgrupper mm. Efter første workshop tilretter vi evt. ændringer og
når de TimeOut ansvarlige har godkendt strukturen i systemet aftales undervisning af øvrige medarbejdere.
Undervisning
Når strukturen er godkendt og implementeret, starter vi undervisning af alle øvrige medarbejdere, med
fokus på hver medarbejders ansvarsområde. Efter undervisning af medarbejderne, tages TimeOut i brug.
Pris for workshop samt timepris:
Produkt

Enhed

Pris

Workshop

½ dag

3.995,-

Ekskl. transport

Workshop

1 dag

5.095,-

Ekskl. transport

Timepris

1 time

950,-

Hverdage ml. 8.00 – 17.00 (øvrig tid og dage + 50%)

Workshoppen inkluderer indlæsning af basis data, eksisterende kunder og job, fra fx Excel. Andre
tilretninger, som fx faktura layout er ikke inkluderet.
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