
 

   Norbits AS, Regimentsvegen 158, 5705 Voss 

   Telefon: +47 55 70 70 65 

  E-post: firmapost@norbits.no 

Prisliste Future Verksted 
(Gjeldende fra og med 01.01.2021) 
 

        

Produkt Første Bruker Deretter pr. bruker Stemplings PC 

Future lisens årskostnad 7850,- 2055,- 1035,- 

           
Alle avtaler faktureres årlig den 01.01. Avtaler som starter midt i et år, faktureres frem til og med 31.12 samme år, og så fortsetter vanlig årlig fakturering. 
 
I prisen for Future lisens ligger retten til å bruke programmet for det antall brukere man betaler for. I prisen inngår da også fri tilgang til  
alle oppdateringer av programmet, prisfiler fra leverandører som har avtale med Future, ubegrenset antall søk/oppslag i norsk motorvognregister og 
telefonkatalog. 
 
Future har integrasjon mot BUS Pek samt modul for innkalling til PKK både via brev, e-post og SMS, samt elektronisk bestilling og pris/lager forespørsel mot 
grossister tilknyttet AutoData, Romnes, Norsk Bildelkatalog, Mekonomen, MECA, NDS og GS Bildeler. 
 
Arbeid som konvertering av data, opprydding i databaser, tilpassing av egne/lokale oppsett, opplæring og support er ikke inkludert i prisen, og faktureres med 
medgått tid. 
Timepris fra Norbits er kr. 1.525,- 
 
Serverleie Future Verksted 
Man kan leie plass på en av våre Future Servere dersom man ikke ønsker å ha egne servere å drifte. I denne leien inngår da den diskplass man trenger til sin 
Future installasjon, fullstendige backup rutiner av alle dine data på serveren. Drift og vedlikehold av program, SQL database og serveroperativsystem. Egne 
brukernavn og passord for det antall lisenser man betaler for, som da kan brukes på hvilken som helst maskin hvor som helst, så lenge man har 
internettilgang. I prisen inngår da også alle lisenser til Microsoft for oppkobling mot server, SQL server og Microsoft Office Standard. 

 

Produkt/tjeneste Første Bruker Deretter pr. bruker Stemplings bruker 

Serverleie pr. mnd. 689,- 405,- 235,- 

 
   
Tilleggstjeneste: 
SMS:      Webbooking *:   Vipps *: 
Månedsavgift abonnement kr. 189,-   Etablering kr. 2.710,-  Etablering kr. 500,- 
Enhetspris pr. SMS kr. 1,50-   Månedskostnad kr. 516,- Månedskostnad kr. 132,- til Norbits  
          + % av omsetning til Vipps 
 
 
*) Tjenestene forutsetter hosting av Future på Norbits hostingsenter. 

 
Alle priser er oppgitt eks. mva. 
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