KÄVLINGE
Gällande priser (2015) för samarbetskommunernas BAS-tjänsteavtal för Pcdatorer, Mac-datorer, Surfplattor, Mobiltelefoner/Smartphones

Bakgrund
Bastjänsten omfattar support och förvaltning av gemensamma system, central och lokal drift samt
användarsupport.
Bastjänsten förutsätter att Samarbetskommunernas standarder följs. Endast i de fall som specificeras
nedan ingår support av hårdvara och operativ i bastjänsten (avsteg från detta regleras nedan).
Standardiserade programvaror (de programvaror som ingår vid en BAS installation) ingår i
bastjänsten alternativt debiteras som en fördelning av kostnaderna för IT-teamets avtal med extern
leverantör.

Pc-datorer:
Detta koncept består av två delar, en BAS-tjänst del samt en hårdvaru-/hyrkostnads del.
BAS-tjänst har en koppling till licenskostnader mot tredjepart som IT-teamet har samt beräknad
service/support tid som IT-teamet genomsnitt har per enhet och år. BAS-tjänsten är uppdelad i två
kategorier av enheter, ADM/PUB- samt EDU datorer.
• ADM/PUB datorer
285 kr/mån
• EDU datorer
69 kr/mån
Hårdvaru-/hyrkostnad för Pc-datorer:
Hårdvaru-/hyrkostnaden är direkt kopplade till BAS-tjänsteavtalen och har en kostnad enligt nedan,
per månad.
ADM
• Typ Stationär standard
137 kr/mån
• Typ Stationär avancerad
190 kr/mån
• Typ Bärbar standard
214 kr/mån
• Typ Bärbar liten
316 kr/mån

•
•
•

EDU
Typ Stationär standard
Typ Bärbar standard
Typ Bärbar mellan

124 kr/mån
135 kr/mån
191 kr/mån

Mac datorer:
Detta koncept består av två delar, en BAS-tjänst del som efterhand kommer att byggas ut
(prisjustering kommer då också att ske) samt en hårdvaru-/kapitalkostnads del.
Detta koncept omfattar enbart ADM Mac.
EDU Mac omfattas i dagsläget enbart av ett kommunikationskoncept via kommunernas (KAV, STP,
BUR) infrastruktur och nätverk samt licenskostnader mot tredjepart som IT-teamet har.
• ADM Mac
311 kr/mån
• EDU Mac
76 kr/mån

Surfplattor:
Detta koncept består av två delar, en BAS-tjänst del som efterhand kommer att byggas ut
(prisjustering kommer då också att ske) samt en hårdvaru-/kapitalkostnads del.
Detta koncept omfattar enbart ADM surfplattor.
EDU surfplattor omfattas i dagsläget enbart av ett kommunikationskoncept via kommunernas (KAV,
STP, BUR) infrastruktur och nätverk samt licenskostnader mot tredjepart som IT-teamet har.
• ADM surfplattor
40 kr/mån
• EDU surfplattor
30 kr/mån
Hårdvaru-/hyrkostnad för Mac-datorer och Surfplattor: (Pris ännu ej fastställt)
Hårdvaru-/hyrkostnaden är i dagsläget inte en direkt kopplade till BAS-tjänsteavtalen men har en
ungefärlig kostnad (beräknad på faktiska kostnaden) enligt nedan, per månad.

•
•

Mac-datorer
Typ Mac Book Air 11 standard
Typ Mac Book Air 11 paket

0 kr/mån
0 kr/mån

•
•
•

Surfplattor
Typ iPad Air 16Gb standard
Typ iPad Air 16Gb paket
Typ iPad Air 16Gb paket + 4G

0 kr/mån
0 kr/mån
0 kr/mån

Mobiltelefoner: (Koncept håller på att tas fram)
Detta koncept kommer enbart vara ett kommunikationskoncept via kommunernas (KAV, STP, BUR)
infrastruktur och nätverk.
• Mobiltelefoner
0 kr/mån
• Smartphones
0 kr/mån

Giltighet samt förbindelse:
När man beställer och/eller börjar använda någon av utrustningarna ovan (i dagsläget Pc-datorer) i
kommunernas nätverk förbinder man sig att till IT-teamet betala för licenskostnader (regleras utifrån
pris hos tredje part) i 36 månader. Gällande hårdvaru-/kapitalkostnaden förbinder man sig att betala
denna i 36+6 månader, detta oavsett orsak till att hårdvaran eventuellt inte är brukbar under denna
tid eller om man önskar säga upp avtalet.

