Priser på programvara för en redovisningsbyrå

Hur mycket kostar det att använda DPR?
Vad kostar konkurrenternas system?
Dessa frågor skall du nedan få svaret på. Fakta i undersökningen nedan är hämtade från prisuppgifter
som finns på hemsidor eller som erhållits från leverantörerna. För att göra en rättvisande jämförelse
måste vi bestämma en storlek på redovisningsbyrån mätt i antal till systemet uppkopplade användare
samt om man använder systemet i nätverksmiljö. Vi har här uppskattat en genomsnittlig byrå som en som
har 3-4 sysselsatta vilka har var sin dator och som har dessa sammankopplade i ett nätverk
OBS Priser kan naturligtvis variera avsevärt mellan olika år. En reservation för eventuella prisjusteringar
på våra konkurrenters produkter måste dörför lämnas. Nedanstående prisuppgifter avser år 2004.
Vi utgår o jämförelsen från att byrån vill använda program för:

- Tre användare
- klientbokföring för 200 kunder
- fakturering för två egna företag och för vissa kunders räkning
- leverantörer med leverantörsbetalning för egen och för en del kunders räkning
- tidredovisning för två egna företag
- bokslut och årsredovisning för egen och 200 kunders räkning
- skatter och deklaration för 400 fysiska eller juridiska personer
Kostnaden för dessa funktioner har efterforskats och omräknats till en årskostnad på 3 år
Kostnaden är dels anskaffningspriset för programmen och dels kostnaden för serviceabonnemang
från det datum då den i köpet ingående supporten upphör.
I vissa system saknas deklarationssystem, i vissa saknas årsboksluts-/årsredovisningsprogram,
i vissa åter saknas tidredovisning När sådant program saknas har schablonmässigt tillagts en
årlig kostnad på 4000 kr att täcka in kostnaden för att anskaffa och få support av sådant system
från annan leverantör. Denna schablonkostnad har gjorts för att skapa jämförbarhet mellan
olika program.
Här är resultatet
(reservation för ändringar i prisnivån efter 2011)

DPR
Totalt system innehållande:
Bokföring, fakturering, leverantörer, bokslut/årsredovisning tidredovisning, dokument, anläggningsregister
Kan användas för obegränsat antal klienter och i nätverk
Deklarations/skatteprogram som är DOS-baserat ingår utan merkostnad. Ingen variabel kostnad för
fler klienter tillkommer. Inte heller tillkommer merkostnad för nätverk.
Anskaffningskostnad 6500:Supportkostnad
År 1
0
År 2 6500
År 3 6500
Totalkostnad för tre år 19500:-

Bl Administration
Anskaffningskostnad
Bokföring
Bokföring plus
Fakturering
Leverantör
Bokslut/årsred
Tidredovisning
Tillägg 2-50 kli

1950
1950
1950
1950
4000
1950
3000

Tillägg 51-..kli
Nätverk
Summa ansk kostnad

3000
2300
22050

Supportkostnad
Fri support 6 månader
Support 40% av programkostnaden 8920
Total kostnad
Kostnad på tre år 22300+4460+8920+8920=44350
Tillkommer tre års deklarationsprogran 12000 summa 56350

VISMA (tidigare namn SPCS)
Abonnemangskostnad per år
Om extra användare ska ha tillgång endast till bokföring och löpande rutiner
Administrativt paket Visma admninistration 500
Visma byrå
11000
2 extra användare
(som anv.endast bokföring) 3000
Summa
14000
Om extra användare ska ha tillgång även till bokslut/skatt m m
Visma byrå
2 extra användare

11000
9000

Summa

20000

Total kostnad på tre år 42000 eller 60000 beroende på om extra användare ska använda även
boksluts- och skatteprogrammen

Visma XoR
Samma prisbild som Visma SPCS

Programbyrån
Anskaffningskostnad
Edison Byrå
3 användare 20500 årsabonn
(1 användare =13200:-)
Innehåller Bokföring, fakturering, leverantörer
Ej årsredovisning, ej skatt/deklaration, ej tidredovisning
6 mån support ingår

Supportkostnad
9800

Kostnad på 3 år 20500+4950+8900+8900=46250
Skatte/deklaration, bokslut/årsredovisning och tidredovisning saknas
Schablonmässiga tillägg för dessa 12000:- per år eller på tre år 36000:- Summa blir 72250:-

