Pristilbud til Norges Jeger- og Fiskerforbund
Rammeavtale
Dette er et tilbud til alle medlemsorganisasjoner av NJFF, fylkes- og lokallag, samt tilhørende
selskaper.
Tilbudet er basert på bruk av regnskapsprogrammet Tripletex. Bruk av Tripletex medfører at
brukeren får god oversikt og stor fleksibilitet til å etablere en arbeidsdeling som samsvarer med
hvilke oppgaver kunden selv ønsker å ha ansvar for, og hvilke arbeidsoppgaver man ønsker å sette
bort til Norian Regnskap AS sine medarbeidere.
FASTPRIS AVTALE:
0-650 Bilag:

Kr. 2500,00 pr. mnd.

651-1000 bilag:

Kr. 3500,00 pr. mnd.

over 1000 bilag:

fra

Kr. 4500,00 pr. mnd (etter avtale)

Tjenesten tilleggsfaktureres i de tilfeller det medgår mer tid enn normalt grunnet dårlig
og/eller sen leveranse av bilag/bilagsinformasjon.
leveranseomfang
Vår rammeavtale går ut på at kunden selv utfører følgende oppgaver:
•

Kunden skanner regnskapsbilag og sender til oppgitt e-postadresse i Tripletex

•

Kunden fakturerer sine kunder og bruker Kid/Ocr-løsning.

•

Kunden registrerer eventuelle reiseregninger/utlegg direkte i Tripletex

Diverse vedrørende leveransen:
Vi ønsker at remittering opprettes på lag/foreninger med bilagsmengde over 300 bilag pr. år. Vi lager
en remitteringsliste som kan godkjennes av oss eller kunde.
Tilbudet har som utgangspunkt at Norian Regnskap As utfører hele arbeidet i sitt tilbud, utover
punktene over. (Se egen Oppdrags-avtale)
Dersom det er ønskelig å utføre enkelte deler av regnskapsføringen lokalt, vil det utarbeides et eget
tilbud som gjenspeiler egeninnsatsen.
Oppsigelsestid: Gjensidig 3 måneder, ref. Oppdragsavtalens bestemmelser.

Aldri utlært
Norian Regnskap AS vil ved forespørsel, kunne skreddersy opplæringsprogram i mindre og større
grupper, etter særskilt avtale. Vi vil strekke oss langt i den forbindelse, for å sikre oss en god oppstart
og opplevelse av den totalløsningen Tripletex og Norian Regnskap As her presenterer.
ANNET:
Dersom det er ønskelig å utføre deler av leveransen lokalt, vil det avtales en reduksjon i pris, i
forhold til de prosessene som ikke er tenkt utført av Norian Regnskap AS.
TILLEGGSTJENESTER
Dersom det er ønskelig med rådgiving eller andre tilleggstjenester vil følgende priser gjelde for
selskaper som inkluderes i rammeavtalen.
PRISLISTE
Timepris basis regnskapstjenester utover rammeavtalen

690,- pr. time

Timepris rådgivning

790,- pr. time

Årsregnskap fra

3.500,- pr. stk

Oppstart (opprette Tripletex, avtaler, fullmakter i Altinn
og Brønnøysund, planlegging etc.) engangsbeløp:

1.500,-

I forbindelse med opplæring og oppstart av arbeidet kan vi tilby følgende:
Individuelt oppstarts-kurs (3 timer) – totalt kr. 1500,00
Opplæringen vil være en til en, eventuelt om det er flere fra lokallaget/oppdragsgiver som ønsker å
delta. Det vil foregå via nettet ved hjelp av Lync/TeamViewer eller annet egnet program som gjør det
mulig å dele skjerm og lyd.
*Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.
Norian Regnskap as
Kontaktpersoner:
Nina Skar Gustavsen: nina.skar.gustavsen@norian.no
Signe A Langestrand: signe.a.langestrand@norian.no

