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Prislista för E-faktura 

Att ta emot eller skicka e-faktura innebär fördelar för både leverantören och mottagaren, bl.a. färre manuella 
processer, ökad effektivisering, minskning av fel som annars kunde ha gjorts samt att väntetider på att 
fakturor skall nå mottagare försvinner. 

Licens & implementeringskostnad (engångskostnad) 

IMPORT av faktura 

 Vipetech 25. 000:- 

 Övriga leverantörer 40. 000:-             

 Årsavgift för underhållsavtal 25 % av ovanstående licensavgift 
 

Utökat årligt underhållsavtal- 10 000:- 

EXPORT av faktura B2B 

 Vipetech 40.000:- 

Vid redan existerande implementering av export mot företag (B2B) eller privatperson (B2C) med 
Vipetech utgår 50% rabatt på kompletterande export till företag eller privatperson, d.v.s. totalt 
20 000:-. Totalt för både företag och privatperson 60 000:-. 

 Övriga leverantörer 50.000:-  

Vid redan existerande implementering av export mot företag (B2B) eller privatperson (B2C) med någon 
av nämnda leverantörer utgår 50% rabatt på kompletterande export till företag eller privatperson, 
d.v.s. totalt 25 000:-. Totalt för både företag (B2B) och privatperson (B2C) 75 000:-.     

 

EXPORT av faktura B2C 

 Vipetech 40.000:- 

Vid redan existerande implementering av export mot företag (B2B) eller privatperson (B2C) med 
Vipetech utgår 50% rabatt på kompletterande export till företag eller privatperson, d.v.s. totalt 
20 000:-. Totalt för både företag och privatperson 60 000:-. 

 Övriga leverantörer 50.000:-  

Vid redan existerande implementering av export mot företag (B2B) eller privatperson (B2C) med någon 
av nämnda leverantörer utgår 50% rabatt på kompletterande export till företag eller privatperson, 
d.v.s. totalt 25 000:-. Totalt för både företag (B2B) och privatperson (B2C) 75 000:-. 
 
Utökat årligt underhållsavtal med Integration mot privatperson (B2C) - 10 000:- 
Utökat årligt underhållsavtal med Integration mot företag (B2B) - 10 000:- 
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Vid köp av integration mot både privatperson (B2C) och företag (B2B), blir utökat årligt underhållsavtal 

5000:- för den andra integrationen, d.v.s. totalt för både e-faktura mot privatperson (B2C) och företag 

(B2B) – 15 000:-. 

 
Underhållsavtal innefattar tillgång till support samt uppgraderingar till nya programversioner av Aareon Incit 
Xpand. (Programvaran utvecklas kontinuerligt, kompletteringar och förbättringar tillförs.) 

Aareon får en gång per kalenderår per den 1 januari justera den årliga support- och underhållsavgiften. 

Justeringen ska ske i överensstämmelse med den procentuella förändring som sker enligt det av SCB 

publicerade Labor Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI 2007 kod J (Informations- och 

kommunikationsverksamhet). Justeringen ska beräknas genom att indextalet för oktober månad 

kalenderåret innan justeringen ska genomföras, jämförs med indextalet för oktober månad året 

dessförinnan. Den årliga justeringen av support- och underhållsavgiften ska dock ske med en höjning av 

avgiften om minst 3 % även om den procentuella förändringen av indexet är lägre än 3 %.  

 


