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Schemalätt 6.0 prislista för år 2019 
 
Allmänt 
Licensformen för Schemalätt 6.0 är abonnemang vilket innebär att våra kunder abonnerar på programmet 
under en avtalsperiod, årsvis eller halvårsvis. I detta abonnemang ingår fri support och fria uppgraderingar 
under hela avtalsperioden. När programmet har installerats så måste det aktiveras för en avtalsperiod för 
att användaren ska kunna utnyttja programmet. 
 

Priser 
Priset för Schemalätt 6.0 är uppdelad i tre olika delar, uppstartskostnad, abonnemangskostnad samt 
applikationstjänstkostnad. Uppstartskostnaden är en engångskostnad som debiteras när kunden beställer 
en ny licens av Schemalätt 6.0. Abonnemangskostnaden är en kostnad som kunden betalar löpande 
årsvis eller halvårsvis i förskott. Applikationstjänsten (SAAS molntjänst) är ett valfritt tillägg för de av våra 
kunder som önskar utnyttja denna möjlighet. Kostnad för applikationstjänsten debiteras löpande halvårsvis 
i förskott. 
 
Abonnemanget löper automatiskt på och behöver därför INTE förnyas av kunden i samband med nya 
abonnemangsperioder. Kunden har rätt att säga upp abonnemang och applikationstjänst under hela 
abonnemangsperioden (dock senast 2 månad före abonnemangsperiodens utgång). Observera att ingen 
återbetalning görs av redan inbetald abonnemangsavgift eller applikationstjänstavgift. 

 
 

 Schemalätt 6.0 fullständig version  Pris 

 Uppstartskostnad per licens (Schemalätt 6.0)  9 980 kr 

 Abonnemangskostnad per licens (Schemalätt 6.0)  3 588 kr/år (299 kr/mån) 

  

 Applikationstjänst (SAAS molntjänst)   

 Uppstartskostnad per licens (Microsoft RemoteApp)  595 kr 

 Abonnemangskostnad per licens (Microsoft RemoteApp)  3 948 kr/år (329 kr/mån) 

  

 Övriga tjänster/Produkter   

 1 utbildningsdag på plats hos kund  1 780 kr/deltagare + omkostnader 

 1 utbildningsdag på annan plats  Kontakta oss 

 Konsultation schemaläggning  580 kr/timmen 

 Kundanpassningar och andra utvecklingstjänster  680 kr/timmen 

 Schemalätt 6.0 tryckt dokumentation i färg  160 kr/styck 

 
* Moms tillkommer alla ovanstående priser 
* Vsoft förbehåller sig rätten att årsvis kunna justera priset på uppstartskostnad och 
abonnemangskostnad. Kunden har då rätt att säga upp avtalet om 
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Utnyttjande - lokal installation 
En licens av Schemalätt 6.0 ger en användare rätt att fritt använda programmet på en dator. Programmet 
får flyttas mellan olika datorer under förutsättning att det avinstalleras på den dator som programmet 
flyttas från. Programmet får användas i nätverk under förutsättning att antalet användare som har tillgång 
till programmet inte överstiger antalet inköpta licenser. Du får göra kopior av programvaran för 
eget bruk, men du får inte distribuera kopior av programmet till andra användare.  
Schemafiler, personal- och turarkiv får fritt kopieras och distribueras till andra användare av Schemalätt. 
Rapporter som exporteras från Schemalätt till något standardformat (exempelvis PDF eller HTML) får fritt 
distribueras till all personal i din verksamhet. Exporterade rapporter får också fritt publiceras på ev. 
Intranät- eller Internetlösningar som tillhör verksamheten. 

 

Utnyttjande - RemoteApp 
En RemoteApp licens är personlig och får endast användas av den användare som tilldelats licensen. 
RemoteApp licenser kan dock utan kostnad överlåtas från en användare till en annan förutsatt att Vsoft 
informeras om detta.  
Schemafiler, personal- och turarkiv får fritt kopieras och distribueras till andra användare av Schemalätt. 
Rapporter som exporteras från Schemalätt till något standardformat (exempelvis PDF eller HTML) får fritt 
distribueras till all personal i din verksamhet. Exporterade rapporter får också fritt publiceras på ev. 
Intranät- eller Internetlösningar som tillhör verksamheten. Data i form av Schemafiler, personal- och 
turarkiv och exporter skall lagras i kundens egen driftsmiljö och inte på applikationsservern.  


