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Ændring af licensbetingelser og priser

Meddelelse:

30. AUGUST 2016 – Continia Software varsler hermed ændringer i vores licensbetingelser og priser
gældende per 1. november 2016. Ændringer i licensbetingelser får effekt for alle abonnementsaftaler, hvorimod prisændringer kun har effekt for produkterne Continia Payment Management –
Basis samt Bankkontoafstemning, Continia Document Capture – Basis samt Continia Collection
Management – Basis samt tilkøb af kommunikationsmoduler. Desuden vil Continia e|faktura udgå
som selvstændigt produkt.

Alle priser i dokumentet er vejledende priser eksklusive moms.
Ved ændring i licenspriser, vil det tilknyttede software abonnement (Enhancement Plan) ændre sig
på samme vis, så prisen altid er 16 % i relation til den pågældende licenspris.
Subscription vises som pris per måned.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
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Ændring af licensbetingelser og priser

Continia Payment Management har i mange år været en fuld garanti for, at mere end 3.000 NAV
kunder har kunnet sende fuldt validerede betalinger afsted til banker i Danmark. Udviklingen
indenfor dette område er gået meget stærkt i løbet af de sidste år. Året 2016 markerer en stor
milepæl, da vi inden årets udgang kan tilbyde direkte kommunikation til samtlige banker i
Danmark. Desuden kan vi håndtere alle bankers formater i Skandinavien, og med det nye ISO
20022 format kan vi også håndtere en lang række internationale banker.
Hidtil har der kun været adgang til danske bankformater i Basis produktet. Med denne ændring vil
alle tilgængelige standard bankformater, som Continia stiller til rådighed, være tilgængelige i
Basis produktet. Dette gælder også specialformatet til udbetaling via NemKonto.
Den store udvidede portefølje af banker med direkte kommunikation forbliver også en del af Basis
produktet.
I henhold til dette introducerer vi per 1. november 2016 nye priser:
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Ændring af licensbetingelser og priser

Continia Payment Management – Bankkontoafstemning har tilsvarende været garant for at kunne
indlæse kontoudtog fra banken for efterfølgende strømlining af hele din indbetalingshåndtering
med automatisk bilagsmatch, udligning af samlebetalinger, og automatisk dannelse af
indbetalingskladde.
Virksomheder med udenlandske banker har hidtil skullet anskaffe sig en ekstra licens i tilfælde af,
at de modtog kontoudtoget i det internationale standardformat, MT940. Gældende fra 1.
november 2016 vil dette format være inklusive i Continia Payment Management –
Bankkontoafstemning.
I henhold til dette introducerer vi per 1. november 2016 nye licenspriser:
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Ændring af licensbetingelser og priser

Med Continia Document Capture blev det fra version 4 muligt at opsætte løsningen med enten sin
egen OnPremise OCR installation, eller vælge den nye unikke service, Continia Cloud OCR, som
ikke kræver nogen form for installation eller teknisk vedligeholdelse.
Som det er i dag, indeholder Basis produktet 500 gratis OCR sider per måned for de kunder, der
anvender Continia Cloud OCR. Per 1. november 2016 vil alle nye kunder få tilbudt dobbelt så
mange gratis OCR sider i Basis produktet – altså 1.000 gratis OCR sider per måned. Bemærk, dette
kun gælder for dem, der anvender Continia Cloud OCR.
I henhold til dette introducerer vi per 1. november 2016 nye priser:

Ændring i pris for ekstra OCR sider for Continia Cloud OCR, se næste side.
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Hvis en bruger af Continia Cloud OCR overstiger det gratis antal OCR sider inkluderet i Basis
produktet, koster det efterfølgende en fast pris per OCR side
I henhold til dette introducerer vi per 1. november 2016 nye priser for OCR sider, der er oversteget
de 1.000 gratissider:

Continia Software A/S

http://www.continia.com

Terms & Conditions

License Terms

6

Ændring af licensbetingelser og priser

Continia Collection Management har udviklet sig til produkt, der kan favne en lang række
komplette administrative processer i forhold til anvendelse af en lang liste af Direct Debit services.
Derfor vil vi per 1. november 2016 introducere ændringer i prisstrukturen for at modsvare
produktets aktuelle profil:

*: Nuværende Basis licens er eksklusive 1 stk. kommunikationsmodul (5.000 kr.). Den nye pris er
inklusive 1 stk. kommunikationsmodul. Derfor er den nuværende Basis pris tillagt 5.000 kr., som er
prisen for et kommunikationsmodul før 1. november 2016. Eksempelvis skal en ”Small” kunde
betale det samme for en Collection Basis licens efter 1. november 2016.
Basis produktet inkluderer i de nye priser et kommunikationsmodul. Derfor er prisforskellen
væsentlig mindre end den konkrete listeprisforskel angiver.
Der bliver introduceret software abonnement på tilkøb af ekstra kommunikationsmoduler.
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Per 1. november 2016 stopper Continia Software med at markedsføre Continia e|faktura som et
selvstændigt produkt. Det betyder dog hverken, at vi spår fakturering via udveksling af data
dokumenter den visse død, eller vi lader eksisterende kunder i stikken – tværtimod.
Eksisterende kunder vil fortsat kunne forvente at få fuld opdateret software til både modtagelse og
afsendelse af fakturaer. Produktet bliver dog delt i to, og fordelt ud på andre af Continias
etablerede produktbrands som tillægsprodukter.
Vil du modtage elektroniske dokumenter i dataformat, henviser vi til Continia Document Capture –
eDocuments. Dette produkt er frigivet og tilgængeligt for anvendelse for eksisterende Continia
e|faktura abonnenter.
Vil du sende elektroniske dokumenter i dataformat, henviser vi til Continia Document Output –
eDocuments. Dette produkt er endnu ikke frigivet. Dato for frigivelse er ikke offentliggjort, men vil
være tilgængeligt senest den 1. november 2016.
Begge moduler kræver dog ikke anvendelse af hovedproduktet. Derfor kan eksisterende brugere
af Continia e|faktura fremover anvende disse to tillægsmoduler som en erstatning for det
oprindelige Continia e|faktura produkt. For retten til denne anvendelse kræver det blot, at
brugeren fastholder sit eksisterende software abonnement på Continia e|faktura.
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Hos Continia Software stræber vi efter at fastholde og udbygge det høje kvalitetsniveau i vores
produkter, som vi leverer til markedet via Microsoft Dynamics Partnere. Vi levere altid opdateret
software til gamle og nye NAV versioner, tilføjer nye værdiskabende funktioner til eksisterende
produkter samtidig med, at vi leverer markedets mest roste Partner Support. Derfor vil alle
software abonnementer blive justeret i forhold til en fast 2 % inflationstakst, som starter på
tidspunktet for oprettelse af licensaftalen.
For eksisterende kunder vil inflationstaksten gælde fra 1. november 2016 og fremefter. Bemærk,
første gang en obligatorisk fornyelse af software abonnementet vil indeholde en inflationstakst, vil
være fra 1. november 2017.
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Q&A - generelt
Q: Hvis du køber en licens før 1. november 2016, vil det årlige obligatoriske software abonnement
blive justeret i henhold til den nye prisliste?
A: Nej. Vi fastholder, at dit software abonnement er 16 % af den oprindelige licensværdi sammen
med den årlige inflationstakst.
Q: Køber du en licens før 1. november 2016, for eksempel op til 5 NAV Full User CAL (Small). Efter
den 1. november 2016 tilføjes NAV licensen yderligere 2 Full User CAL, hvilket betyder at
licensprisen skifter fra Small til Medium prisen. I henhold til de generelle licensbetingelser skal der
ske en afregning af differencen mellem Small- og Medium licensprisen. Men hvordan beregnes
differencen?
A: Differencen beregnes udelukkende i henhold til den prisliste, der var gældende for første
licenskøb.

Q: Køber du en licens før 1. november 2016 og beslutter dig for at købe licens til anvendelse i
ekstra regnskaber efter den 1. november 2016 – hvilken prisliste er gældende?
A: Hvis du allerede har købt licens til minimum et ekstra regnskab før den 1. november 2016, kan
du fortsætte med at købe yderligere ekstra regnskaber til den pris, der var gældende for dato,
hvor du købte til det første regnskab.
Hvis du køber dit første ekstra regnskab efter 1. november 2016, gælder den til den tid gældende
prisliste.
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Q&A – Continia Document Capture / Continia Cloud OCR
Q: Vil eksisterende brugere af Continia Cloud OCR via Continia Document Capture – Basis, der er
købt før den 1. november 2016 også få inkluderet 1.000 gratis sider per måned – i stedet for de
oprindelige 500?
A: Nej. Det er dog muligt at “opgradere” licens og abonnement til de nye priser. Hvis dette
vælges, vil de kunne få 1.000 gratis sider per måned.
Bemærk, dette er en mulighed.

Q: Hvor ofte vil jeg modtage en opgørelse over mit Cloud OCR forbrug?
A: Opgørelse over Cloud OCR forbrug vil blive sendt sammen med den årlige fornyelse af dit
software abonnement (så for licenser er den helt konkrete gratis kapacitet 12.000 sider per år).
Subscription (SPLA/leje) kunder vil få tilsendt en opgørelse hvert halve år (her er den helt konkrete
gratis kapacitet 6.000 OCR sider per halve år).

Q: Vil den nye pris for ekstra Cloud OCR sider gælde både for nuværende og fremtidige kunder?
A: Ja. Den nye pris vil blive anvendt for alle opgørelser, der bliver foretaget fra den 1. november
2016.
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Q&A – Continia Payment Management
Q: Vil eksisterende brugere af Continia Payment Management, der er købt før den 1. november
2016 også få inkluderet fri adgang til alle formater?
A: Nej. Det er dog muligt at “opgradere” licens og abonnement til de nye priser. Hvis dette
vælges, vil alle formater blive tilgængelige.
Bemærk, dette er en mulighed.

Q&A – Continia Collection Management
Q: Købere af Continia Collection Management før 1. November 2016 – hvis de ønsker anvendelse
af yderligere kommunikationsmoduler – hvad er prisen?
A: Licens og abonnement er i henhold til gældende vejledende priser. Det er dermed ikke muligt
at købe til oprindelige priser.
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Ændring af licensbetingelser og priser

Q&A – emner vedrørende inflationsrate på software abonnementer:
Q: Vil alle eksisterende samt nye kunder blive påført den nye inflationstakst?
A: Ja. For alle registrerede abonnementer frem til den 1. november 2016, vil inflationsraten
begynde at virke fra den 1. november 2016. Det betyder at første gang, der vil blive påført ekstra
omkostninger i henhold til inflationsraten, vil være fra fornyelser af abonnementer fra den 1.
november 2017.

Q: Hvordan er den præcise pris udregnet med den nye inflationsrate?
A: Når du køber en licens, køber du også automatisk et software abonnement.
Abonnementsprisen er i henhold til den gældende prisliste. Det efterfølgende år vil vi påføre en 2
% inflationsrate for det forløbne år. Nedenfor kan du se, hvordan det beregnes over en femårig
periode:

License Value
EP, year 1
EP, year 2
EP, year 3
EP, year 4
EP, year 5

1.000
2%
2%
2%
2%

160
163
166
170
173

Q: Vil der blive indført inflationsregulering på Subscription aftaler (SPLA/leje)?
A: Nej.
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