2019-03-28
Sidan 1 av 5

TILL

OFFERT NR.
Ledningssystempaket-O-190328-1
OFFERT GILTIG TOM.
2019-09-30

Standardoffert
Generell information

I följande text kommer 2conciliate Business Solutions AB att refereras till som "2conciliate" och
Intressent till de offererade produkter och tjänster som refereras till som ”kund”.

Inledning

2conciliate har utifrån erfarenheter i tidigare genomföra kundprojekt satt samman ett paket
anpassat för en medelstor verksamhet som vill införa ett ledningssystem med hjälp av 2c8 Apps.
Paketet täcker produkter och tjänster beskrivna under rubriken ”Genomförande”.

2c8 Apps och tjänster

2c8 Modeling Tool Beskriv och utveckla verksamheten
Typisk målgrupp: Verksamhetsutvecklare, förändringsledare och verksamhetsarkitekter
2c8 Modeling Tool är det kraftfulla verktyget för att kartlägga och förvalta beskrivningar av
komplexa verksamheter utan att tappa helhetsbilden.
I ett flexibelt och intuitivt användargränssnitt finns all funktionalitet tillgänglig och med det
inbyggda metodstödet kan man enkelt kartlägga verksamheter ur flera perspektiv så som
intressenter, processer, organisation, produkter och tjänster.
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2c8 Lite
Typisk målgrupp: Processägare och Förvaltare
2c8 Lite gör det möjligt att fördela ansvaret för förvaltning av modellerna ute i verksamheten och
därigenom säkerställa både förankring och ägarskap.
2c8 Lite har samma kraftfulla snabbvalsfunktionalitet och metodstöd som i 2c8 Modeling Tool men
med fokus att ge maximalt stöd och enkelhet till de som arbetar med att förvalta, godkänna och
granska modeller inom just sitt ansvarsområde.

2c8 Serverfunktionalitet och Workflow

Typisk målgrupp: Alla som vill underlätta en decentraliserad processorganisation
2c8 Serverfunktionalitet ger förutsättningar för gemensam förvaltning och samverkan där man kan
dela modeller, objekt och dokument. Man får också en möjlighet att sätta upp en
sökfunktion i de publicerade modellerna som ger sökresultat från andra källor som t.ex.
dokumentbibliotek. 2c8 Workflow för att underlätta en decentraliserad processorganisation. Med
2c8 Workflow kan man dela ut ansvaret för modellerna i ledningssystemet till dem som faktiskt
ansvarar för dem. Processägare och processförvaltare kan då ändra eller godkänna och kommentera
sina modeller.

Genomförande
Processen för genomförande visas översiktligt nedan. Hela processen från beställning till resultat
kan normalt genomföras inom en ledtid på tre till fyra veckor men det styrs såklart av tillgång till
resurser för arbetet hos både kund och 2conciliate.

1. Beställning och installation
Efter beställning skickar 2conciliate en länk till en anpassad installation av 2c8 Apps till kund. Kund
ansvarar sedan själv för att installera denna för de användare som ska använda produkterna.
2conciliate sätter i samband med beställning upp en servermiljö som görs tillgänglig för kunden. När
kund meddelar vilka användare som ska använda produkterna kan inloggningskonton skapas för
dessa.
I samband med beställningen gör 2conciliate och kund gör en gemensam planering och tidsplan för
när utbildningarna inom olika områden kan hållas utifrån förmåga att avsätta resurser i kundens
verksamhet.
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2. Grundutbildning
Grundutbildning genomförs för både 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite. Formatet för utbildning är
lärarledda utbildningar via webben som planeras in vid tillfällen som passar kund. Utbildningarna
kommer ge er kunskap i handhavandet av respektive applikation vilket är en förutsättning för att
kunna fortsätta arbetet med att bygga upp ledningssystemet.
Efter utbildningen för 2c8 Modeling Tool respektive 2c8 Lite har du kunskap om:
•
•

•
•
•

Applikationens funktionalitet och gränssnitt
Att bygga verksamhetsmodeller
o Intressent- och relationsmodeller
o Processmodeller
o Organisationsmodeller
Att länka till befintliga dokument
Att anpassa färger och utseende
Workflow arbetssätt

2c8 Modeling Tool användare får dessutom kunskap om:
•
•

Hur man publicerar modeller till webb och skapar rapporter
Hantering av objekt, modeller och repository.

3. Ledningssystemutbildning
När grunderna i hur verktygen fungerar är lagda börjar arbetet med att faktiskt skapa
ledningssystemet. Det kommer genomförs i form av tre utbildningspass där vi tillsammans utgår från
er verksamhet och bygger upp de olika delarna av ledningssystemet.
I paketet ingår mallar för modeller som beskriver huvudprocesser, organisation, intressenter och
mötesstruktur. Dessa mallar används i utbildningen och gås igenom och anpassas med information
om era processer, organisation med befattningar och roller, intressenter och forum för att skapa
den första versionen av ert ledningssystem som ni kan arbeta vidare med.

4. Stöd för att förvalta ledningssystemet
När första versionen av ledningssystemet skapats så ska kund själv fortsätta arbetet med att bygga
vidare och utveckla det vidare som en del i sin verksamhet. I paketet finns tid från 2conciliate
tillgänglig för kunden att ropa av som stöd runt både metodik och som resurs för att inte arbetet ska
stanna upp utan löpa på smidigt.
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Priser

Följande artiklar ingår i paketet
Benämning

Pris år1

Pris år2…

2c8 Modeling Tool
2st 2c8 Modeling Tool licenser
2st Underhållsavtal inkl. uppdateringar och support per licens per år

7 800

2st Drifttjänst

6 200

2c8 Lite
3st 2c8 Lite licenser, licenser
3st Underhållsavtal inkl. uppdateringar och support

8 400

3st Drifttjänst

9 300

Utbildning
2st 2c8 Modeling Tool Grund
3st 2c8 Lite Grund
5st Ledningssystemsutbildning
Komma igång med förvaltning
Konsultstöd. 3h
Totalt paketpris

75 000

31 700

För framtida anskaffningsbehov av licenser, utbildning och konsultstöd
Pris på licens och årligt underhållsavtal 2c8 Serverfunktionalitet samt drifttjänst baseras på totalt
antal licensanvändare av 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite. I 2conciliate prislista presenteras
mängdrabatter på 2c8 Modeling Tool och olika stafflingar på 2c8 serverfunktionalitet och drifttjänst.
För ytterligare behov av utbildning exempelvis olika fortsättningsutbildningar se 2c8.com.

Beskrivning av support- och underhållsavtal

I underhållsavtalet ingår support och tillgång till de nya versioner som släpps av 2c8 Modeling Tool,
2c8 Lite och 2c8 Serverfunktionalitet. Kontakta support via formulär på www.2c8.com, mail till
support@2c8.com eller via telefon 054-21 27 28 på vardagar mellan 9-12 och 13-16. Se bifogade
PDF filer för sammanfattning av support och underhåll.

Prisjustering

2conciliate har rätt att årligen justera priser enligt SCB:s IT-konsultindex. Beräkningen ska göras
baserat på pris enligt detta avtal. Alla priser i detta avtal gäller vid direkt beställning från
2conciliate. Vid beställning via ramavtal eller licenspartners kan andra priser vara aktuella. Vid
behov av ytterligare licenser, konsulttjänster eller utbildning se bifogad prislista.

Betalning och leveransvillkor

Alla ovanstående priser är svenska kronor exklusive moms. Produkter och utbildning faktureras vid
beställning och tjänster faktureras i intervaller om fyra veckor eller efter leverans vid kortare
uppdrag.
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Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Dröjsmålsränta enligt lagen.
Eventuella kostnader för resor och uppehälle eller andra utlägg tillkommer enligt verklig kostnad
eller generella avtal. Milersättning 43 kr/mil.

Bilagefiler
- 2c8 Modeling Tool – sammanfattning av support och underhåll
- 2c8 Serverfunktionalitet – sammanfattning av support och underhåll
- 2c8 Lite -sammanfattning användningsvillkor
- System requirements
- Drifttjänst
Vi hoppas att det här passar ert behov och ser fram mot ett samarbete.
Vänliga hälsningar.
2conciliate Säljteam
info@2c8.com
2conciliate Business Solutions AB

