Gäller från 2022-05-01

Procountor Financials – Prislista
Produktversionernas funktioner och månadsavgifter
Procountor Financials finns nu i versionerna Lite, Lite+ Basic, Plus och Premium. Dessutom finns en
Enterprise-version enligt separat offert från 1890 kr/månad. Versionerna innehåller olika omfattande
funktioner. Den önskade produktversionen väljs i processen då man skapar en Procountor-miljö, men kan
senare bytas. Oavsett version kan mera omfattande funktioner läggas till mot en extra kostnad.Procountor
Financials har inga användarbaserade avgifter. Ett obegränsat antal användarkonton kan, utan kostnad, skapas
för användare hos kundföretaget och deras eventuella redovisningsbyrå.
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Månatliga skanningar (OpusCapita)
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Kundfaktura

Leverantörsfaktura attestflöde
(Sakgranskare + Godkännare)

Månadsavgifter
Månadsavgift

Lite
209 kr/mån

Lite+
369 kr/mån

Basic
529 kr/mån

Plus
1049 kr/mån

Premium
1789 kr/mån

Enterprise
Från 1890
kr/mån

Antalet verifikat i förhållande till månadspaketets omfattning beräknas efter den kalendermånad då verifikaten
skapades. Verifikaten omfattar kund- och leverantörsorder, kund- och leverantörsfakturor, rese- och
kostnadsfakturor, journaler, momsberäkningar, deklarationer och betalningspåminnelser.
Tilläggsfunktioner
Procountor Mini användare*
Massfakturering

Lite
49 kr/mån
159 kr/mån

Lite+
49 kr/mån
Ingår

Basic
49 kr/mån
Ingår

Plus
49 kr/mån
Ingår

Premium
49 kr/mån
Ingår

Fakturering av arbeten
Avtalsfakturering
Utökat attestflöde (max 9+9)
Extra dimensioner (max 6 st.)
Dimensionsspecifika åtkomsträttigheter
Lagerhantering
Anläggningsregister (ingen avgift under 2022)
Procountor API (ingen öppningsavgift tillsvidare)

159 kr/mån
279 kr/mån
279 kr/mån
279 kr/mån
469 kr/mån
279 kr/mån
159/kr mån
0 kr/mån

159 kr/mån
279 kr/mån
279 kr/mån
279 kr/mån
469 kr/mån
279 kr/mån
Ingår
0 kr/mån

Ingår
279 kr/mån
279 kr/mån
279 kr/mån
469 kr/mån
279 kr/mån
Ingår
0 kr/mån

Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
469 kr/mån
279 kr/mån
Ingår
0 kr/mån

Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
469 kr/mån
279 kr/mån
Ingår
0 kr/mån

*Procountor Mini är en mobilapp där du bl.a. skannar dina kvitton och godkänner leverantörsfakturor. Den
månatliga kostnaden är baserad på antalet miljöer (=bolag) användaren är kopplad till. Den månatliga
kostnaden för en användare som t.ex. är kopplad till två miljöer 2x49kr/mån.
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Avgifter för sändning och mottagning
En avgift för sändning eller mottagning läggs på transaktionsavgiften beroende på vald metod. Om sändning
eller mottagning inte görs via Procountor tillkommer ingen extraavgift. Sändning och mottagning av e-fakturor
kräver elektroniska faktureringstjänster från leverantören Apix. Mottagande av skannade leverantörsfakturor
kräver att skanningstjänsten har aktiverats.

Avgifter för sändning

Pris

Utskriven kundfaktura (sv eller färg) inrikes eller utrikes

19 kr/skickad artikel

E-faktura

2,50 kr/artikel

- Extra sidor

0,5 kr/sida

E-post

0,5 kr/skickad artikel

Avgifter för mottagning

Pris

E-faktura

2,50 kr/ mottagen artikel

- Extra sidor

0,5 kr/sida

Skanning av leverantörsfaktura

9 kr/mottagen artikel

- Pris per sida

1 kr/sida

Öppningsavgifter
Startup-paket

Startup

Startup Extra

Öppnande av Procountor miljö

Ingår

Ingår

Öppning av E-fakturering (Apix)*

Ingår

Ingår

OpusCapita utskriftstjänst

Ingår

Ingår

OpusCapita tjänst för skanning och e-postskanning

Ingår

Ingår

Möjlighet till bankanslutning

Ingår

Ingår

Utbildning

-

3h

Paketpris

2450 kr

3950 kr

Onboardingavgifter
Onboarding paket
Hjälp för byråer med onboardingen av nya kunder. Begär en offert, då priset beror på mängden av tidigare material. Pris från 2500 kr (3 h)

Övriga tjänster och avgifter
Tjänster
Kundservice via telefon och e-post
Online-handbok
Tekniskt underhåll, säkerhetskopiering och versionsuppdateringar
Obegränsat antal användarkonton
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Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
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Hantering av individuella användarrättigheter
Delad användning med eventuell redovisningsbyrå
Individuell programutbildning/konsultation

Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
1100 kr/tim.

Separat beställt underhåll m.m.
Programvaruutveckling
Timdebitering för API-konsultation
3 h API-konsultation (ingår fallanalys och kartläggning av kopplingar)
2 dagars API-konsultation (ingår fallanalys och kartläggning av kopplingar samt
test gentemot kund eller systemleverantör)
Påminnelse för obetald Procountor-faktura

1200 kr/tim.
1400 kr/tim.
1350 kr/tim.
2969 kr
16495 kr

Se kostnader för restid
och resor***

60 kr/st.

**Vid frågor gällande användning av programmet.
***Vid utbildning i kundens lokaler tillkommer kostnader för restid (800 kr/tim) och resekostnader utanför
Stockholms län.
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