Priseksempler – CS Data & Consult
Eksempler på ydelser til fast pris. Alle priser er plus moms og gældende til 31/12-2018.

NEM-ID / Digital signatur
Oprettelse af digital signatur/NEM-ID til erhverv på virk.dk og skat samt opsætning
Fornyelse af digital signatur/NEM-ID (inkl. backup af evt. nøglefil)1
Flytning af NEM-ID/Digital signatur fra en computer til en anden1
Autorisation af rådgiver på Skat eller virk.1

795 Kr.
295 Kr.
495 Kr.
595 Kr.

E-Boks
Opsætning af E-boks for erhverv inkl. opsætning på 1 mobil enhed for både privat
og erhverv samt opsætning af notifikation til 2 e-mailadresser2

795 Kr.

C5/ERP
Sikkerhedskopiering af C5 til USB stik inkl. evt. nyt USB stik3,8
Test af C5 sikkerhedskopi fra USB stik3
Udlæsning af finans poster og kontoplan til revisor fra C5/Uniconta/E-Conomic

695 Kr.
495 Kr.
395 Kr.

Sikkerhedskopiering af hele pc’en
Opsætning af sikkerhedskopiering af pc til USB harddisk(1 stk. inkl.) til udførelse
1 gang i ugen4,8
- Yderligere harddiske pr stk.
Kontrol af indhold af backup, pr gang5

1095 Kr.
495 Kr.
495 Kr.

PC/Printer
Udskiftning af pc (uden pc) inkl. netværksopsætning og opsætning af én printer8,9
+ Flytning af data fra gammel pc til ny(maks. 500Gb)8,10
+ Installation af Office pakken6
+ Installation af Antivirus program6
Opsætning/udskiftning af printer (kablet eller trådløst)7,9

695 Kr.
595 Kr.
395 Kr.
295 Kr.
695 Kr.

Transport
Kørselstillæg for arbejde udført hos kunden (Thisted og Morsø kommuner)
1)Forudsætter brugernavn, adgangskode og evt. nøglekort til NEM-ID
2)Forudsætter brugernavn, adgangskode og nøglekort til NEM-ID for privat og for erhverv, samt at det udføres hos kunden
3) Forudsætter brugernavn og evt. kode til C5.
4)Forudsætter Windows 7 eller Windows 10 samt et ledigt virkende USB stik.
5)Der foretages en kontrol af 3 tilfældige filer fra seneste backuptidspunkt. (restore-test)
6)Forudsætter Windows 7 eller Windows 10, samt adgang til installationsmedie og licens, samt Office 2010 eller nyere
7)Forudsætter Windows 7 eller Windows 10 og evt koder til det trådløse netværk
8)Forudsætter at arbejdet udføres hos kunden
9)Inkluderer oprydning og bortskaffelse af emballage og evt. bortskaffelse af gammelt udstyr.
10)Forsætter Windows xp, 7, 8 eller 10

Tlf. 7020 7898 – e-mail: cs@csdc.dk, web: www.csdc.dk

295 Kr.

