Overtagelse av klinikk
For å kunne tilpasse ny brukerfil til deres klinikk, må nedenstående opplysninger fylles ut. Alle
andre opplysninger, som adresse og kontonummer, vil dere kunne sette og endre selv.
NB! BRUK BLOKKBOKSTAVER.
Opprinnelig selskapsinformasjon Fyll ut forespurt informasjon som samsvarer med Brønnøysundregistrene!
Tidligere klinikk- firmanavn:
Organisasjonsnummer:
Kundenummer (Opus):
Adresse:
Postnummer:
Sted:
Hvem kan signere for selskapet:
Fyll ut forespurt informasjon som samsvarer med Brønnøysundregistrene!
Ny selskapsinformasjon
Nytt klinikk- firmanavn:
Organisasjonsnummer:
Adresse:
Postnummer:
Sted:
Hvem kan signere for selskapet:
OBS: Opplysninger eller signatur som ikke er i overenstemmelse med
nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret vil bli returnert. https://www.brreg.no/

Pris for overtagelse av klinikk kr. 7 500,- eks. mva. 1
Installasjonsdato: ______________
NB! Husk å foreta bestillingen i god tid. Leveringstiden er 14 dager fra mottatt bestilling.

Vi bekrefter herved vår bestilling, samt at overnevnte opplysninger stemmer. Vi er
innforstått med at bestillingen er bindende.
Sted: ____________ Dato: _________ Signatur ny eier: ____________________________
Blokkbokstaver: ______________________________________
Sted: ____________ Dato: _________ Signatur gammel eier: ________________________
Blokkbokstaver: ______________________________________

I tillegg kommer administrasjonsgebyr på kr. 55,- og porto. Vi tar forbehold om prisendringer.
Effektuerte bestillinger kan ikke avbestilles og vil bli fakturert.
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Opus Systemer AS, Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad - Tlf 66 77 60 40
www.opusdental.com - support@opusdental.com

AVTALE OM LISENS, BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD
FOR TANNLEGEPROGRAMMET OPUS DENTAL.
VED SIGNERING AV DENNE KONTRAKT, AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV BESTEMMELSENE I DENNE AVTALEN.
DERSOM DE IKKE AKSEPTERER VAREN OG MENER AT DEN IKKE ER I HENHOLD TIL AVTALENS BESTEMMELSER, SKAL CD OG
TILBEHØR (skriftlig materiell) RETURNERES TIL OPUS SYSTEMER AS FOR FULL REFUSJON AV BETALINGEN.

1) AVTALEPARTER
Denne avtalen er inngått mellom Opus Systemer AS og kjøperen av bruksretten til tannlegeprogrammet Opus Dental.
Kjøperen er heretter kalt KUNDEN og tannlegeprogrammet Opus Dental er heretter kalt PROGRAMVAREN.
2) EIENDOMSRETT OG OPPHAVSRETT
Opus Systemer AS har eiendomsretten og herunder opphavsretten og alle andre immaterielle rettigheter til
PROGRAMVAREN. PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettslovgivningen, herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2
om opphavsrett og åndsverk.
3) BRUKSRETT
Denne avtalen gir KUNDEN rett til å bruke PROGRAMVAREN på en enkelt datamaskin (PC), eller på flere
datamaskiner (PC'er) i nettverk på samme kontor (adresse), forutsatt at PROGRAMVAREN bare brukes på det
antall PC'er som denne avtalen gjelder for. Ved endring av antall PC'er i et nettverk senere enn selve
programinstallasjonen skal Opus Systemer AS underrettes innen en måned.
4) BEGRENSNINGER I BRUKSRETTEN
KUNDEN har ikke adgang til å selge en PC uten at PROGRAMVAREN først er slettet fra harddisken. Videre
har KUNDEN ikke rett til å låne, leie eller «lease» ut PROGRAMVAREN. KUNDEN kan heller ikke låne ut eller
på noen annen måte stille sin programversjon til disposisjon for konkurrenter av Opus Dental eller andre
tannleger. KUNDEN kan imidlertid selge sin praksis med Opus Dental database. Den nye eieren må da inngå en
ny avtale om lisens, bruksrett og vedlikehold med Opus Systemer AS, dersom han skal benytte
PROGRAMVAREN. Prisen for hans bruksrett vil da være den samme som konverteringspris i.h.h.t den til
enhver tid gjeldende prisliste for PROGRAMVAREN. Pr. dato er denne prisen kr. 7.500 for inntil det antall
behandlere som denne avtale gjelder for. Hvis KUNDEN overtrer bestemmelsen i dette punktet skal han
kompensere det tap Opus Systemer AS lider som følge av dette med et beløp som minst tilsvarer to - 2 ganger
programmets veiledende utsalgspris. I tillegg kan Opus Systemer AS i dette tilfellet si opp denne avtalen med
øyeblikkelig virkning. KUNDEN mister da retten til å benytte PROGRAMVAREN og all bruk må innstilles
umiddelbart.
5) GARANTI
Opus Systemer AS garanterer at PROGRAMVARENS funksjoner er i samsvar med medfølgende brukerveiledning av
samme versjonsnummer. Opus Systemer AS garanterer at PROGRAMVAREN ikke har materialmangler eller
utførelsesmangler ved normal bruk og ytelse for en periode på ett år fra dato for mottakelse. Opus Systemer AS som
utvikler/produsent av PROGRAMVAREN fraskriver seg et hvert øvrig garantiansvar.
6) ANSVARSBEGRENSNINGER
Opus Systemer AS er ene og alene ansvarlig for at PROGRAMVAREN fungerer i henhold til den medfølgende
brukerveiledningen.Våre forhandlere/distributører er helt uten ansvar. I intet øvrig tilfelle er Opus Systemer AS eller
våre forhandlere/distributører ansvarlig for tap eller skader av noen art, herunder tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av
informasjon eller øvrige økonomiske tap. Under enhver omstendighet er Opus Systemer AS sitt ansvar som
utvikler/produsent av PROGRAMVAREN begrenset oppad til det beløp som faktisk er betalt for PROGRAMVAREN.
7) KUNDENS RETTIGHETER
Dersom ikke PROGRAMVAREN fungerer i henhold til den medfølgende brukerveiledningen og Opus Systemer AS
ikke har lykkes i å avhjelpe mangelen, er det Opus Systemer AS sitt fulle ansvar og Deres eneste krav å få tilbakebetalt
kjøpesummen ved tilbakelevering av PROGRAMVAREN med brukerveiledningen og originalfaktura. Denne rettighet
gjelder ikke dersom mangler ved PROGRAMVAREN skyldes uhell, misbruk eller feilaktig anvendelse. Ved enhver
annullering av kjøpet må PROGRAMVAREN være Opus Systemer AS i hende innen 60 dager etter dato for mottakelse.
8) VEDLIKEHOLDSAVTALE
Enhver programvarelisens skal inneha en vedlikeholdsavtale. Denne vedlikeholdsavtalen koster kr. 6.288- pr.år
eks.mva. 7.860 inkl.mva for hvert enkelt tannlegekontor med en enkelt PC. For hver PC utover den første koster
det kr. 1 085,- pr. år eks.mva. 1.356,25 inkl.mva. Vedlikeholdsavtalen er uoppsigelig så lenge programmet
benyttes. Antall PC'er i nettverket ved programinstallasjonen er: _____.
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Vedlikeholdsavtalen inneholder fri telefonstøtte for PROGRAMVAREN på hverdager mellom 08.30 og 16.00, og
minimum en ny oppdatering av Opus Dental pr. år. Assistanse etter kl.16.00 og i helgene vil bli gitt etter avtale, men på
regning. Det forutsettes at alle brukere har lest hele brukerveiledningen og gjennomgått kurs på PROGRAMVAREN før
den tas i bruk. For all assistanse ute hos tannlegen må det betales timepris + mva. og reiseutgifter, med mindre det er
oppretting av feil i programmet. Opus Systemer AS har anledning til å indeksregulere ovennevnte priser. I tillegg
innebærer vedlikeholdsavtalen automatisk medlemskap i Opus Dental Brukerforening som gir Dem mulighet til å
påvirke den videre programutviklingen.
9) FAKTURERING AV VEDLIKEHOLDSAVTALEN
Vedlikeholdsavtalen forfaller den 1. juni hvert år for hele året. Ved kjøp i andre halvdel av kalenderåret faktureres
vedlikeholdsavgiften sammen med PROGRAMVAREN. Ved uteblivelse av betaling vil kontrakten anses som
misligholdt. Opus Systemer AS har da rett til å avvise all servicebistand og bruken av PROGRAMVAREN skal
innstilles.
10) AVTALENS VARIGHET
Denne avtalen gjelder så lenge KUNDEN benytter PROGRAMVAREN. Ved eventuelt opphør i bruken av
PROGRAMVAREN skal KUNDEN skriftlig si opp denne avtalen og returnere PROGRAMVAREN med
brukerveiledningen til Opus Systemer AS. I oppsigelsesåret beregnes det vedlikeholdsavgift for 1/1 eller 1/2 år ut fra om
oppsigelsen skjer før eller etter 1. juli. Hvis KUNDEN overtrer bestemmelsene i denne avtalen kan Opus Systemer AS si
opp avtalen med umiddelbar virkning. KUNDEN er også da forpliktet til å returnere PROGRAMVAREN med
brukerveiledningen. Ved opphør av denne avtalen har KUNDEN fri tilgang på databasen i det format den til enhver tid
foreligger.
11) ANDRE AVTALEFORPLIKTELSER
Denne avtalen erstatter alle tidligere gitte forpliktelser og overenskomster om bruk og vedlikehold av
PROGRAMVAREN såvel muntlig som skriftlig. I tillegg forutsetter vi at maskiner, nettverk og Opus Dental er installert
og fungerer før kursholder ankommer klinikken. Er ikke dette installert må tannlegen betale oppmøte med reise og 50%
av kurskostnaden. Tillegg til eller avvikelser fra denne avtalen er kun gyldige dersom skriftlig avtale med henvisning til
denne avtalen foreligger. Enhver tvist som måtte oppstå som følge av denne avtalen skal med bindende virkning for
begge parter avgjøres etter Tvistemålsloven kapitel 32. Asker er avtalt som partenes verneting.
Asker:
Installasjonsdato:
Foretaksnavn / Org.nr.
V/Tannlege :
Gateadresse :
Postadresse:
Telefon/fax :
E-post:
-har i dag kjøpt bruksretten til Opus Dental Tannlegeprogram flerbruker for overtakelse av klinikk
Pris kr. 7500,- + mva. Kursbøker kan kjøpes fra Opus Systemer AS.
Øvrige priser se egen prisliste.Betalingsbetingelser er 10 dager netto etter at PROGRAMVAREN og brukerveiledning er
levert, dog senest 90 dager etter signering av denne avtalen. Overnevnte pris gjelder dersom denne avtale er returnert i
signert stand innen :
Tannlegen må selv melde fra til Datatilsynet når det tas i bruk EDB i journalføringen, jmf. Journalforskriftene § 4.
___________________________________
Tannlege
Blokkbokstaver:

______________________________
For Opus Systemer AS
Blokkbokstaver:

Bestilling av ny bruker / endring av eksisterende bruker

For å kunne tilpasse ny brukerfil til deres klinikk, må nedenstående opplysninger fylles ut. Alle andre
opplysninger, som adresse og kontonummer, vil dere kunne sette og endre selv.
NB! BRUK BLOKKBOKSTAVER

Navn på klinikk/firma

Adresse / Telefonnummer / fax nummer

Tittel1

Fornavn

Etternavn

Eget regnskap? Ja/Nei

Sett kryss for hva bestillingen gjelder
Bestillingen gjelder ny bruker. Pris kr. 3 799,- eks. mva.2
Bestillingen gjelder endring av eksisterende bruker. Pris kr. 569,- eks. mva.2 Med endring menes at en
eksisterende bruker har skiftet navn eller at en bruker slutter og erstattes med en ny bruker.
Endringen gjelder bruker nr. :
Navn på bruker som slutter :
Bestillingen gjelder kjeveortoped. Pris kr. 6 331,- eks. mva. (Vedlikehold ekstra kjeveortoped 4 294,- eks. mva)
Brukerfilen sendes på e-mail til :

NB! Husk å foreta bestillingen i god til. Leveringstiden er 14 dager fra mottatt bestilling.

Vi bekrefter herved vår bestilling, samt at overnevnte opplysninger stemmer. Vi er innforstått med at bestillingen er bindende. Det
bekreftes herved at dette bestillingsskjema gjelder som underbilag til evt. kontrakten Opus Samhandlings Link og det aksepteres samtidig
at lisensen, dersom den når neste nivå, automatisk utvides ved utfylling av dette bestillingsskjema for nye brukere. Vedlikeholdskostnaden
for Opus Samhandlings Link vil da utvides automatisk i henhold til det antall behandlere som finnes i brukerfilen.
Sted, dato
____________________________________
Kundens underskrift:

Blokkbokstaver:

____________________________________

____________________________________

1 Tannlege, tannpleier.
2 I tillegg kommer administrasjonsgebyr på kr.

60,- og porto. Vi tar forbehold om prisendringer. Effektuerte bestillinger kan

ikke avbestilles og vil bli fakturert.

Opus Systemer AS, Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad, Tlf 66 77 60 40 Faks 66 77 60 41
www.opusdental.com, Mail support@opusdental.com

Tillegg til Opus Dental bruksrettsavtale
Tjenesteavtale om Kassadagbok

Kundeopplysninger:
Organisasjonsnummer: _________________________________________________________
Kundens navn:

_________________________________________________________

Adresse.

_________________________________________________________

Telefonnummer/Fax

_________________________________________________________

Email adresse:

_________________________________________________________

Kundenummer:

_________________________________________________________

Tilleggstjenester:
✔

Modul for kassadagbok

Ved tegning av avtale på tilleggstjeneste med kassadagbok – påløper en månedlig support /vedlikeholdskostnad i.h.t. den enhver tid
gjeldende prisliste. Pr. dags dato er denne på kr. 90,- eks mva pr. klinikk pr. måned. Vedlikehold påløper også på biklinikker. Forøvrig gjelder
ordinær endringspris på brukerfiler, ved bestilling av kassadagbok. Pr. dags dato er denne på kr. 569,- eks mva. Vedlikeholdskostnaden
påløper fra den 1. i måneden etter levering av brukerfil med tilgang til kassamodulen. Avtalen gir rett til support i.h t. den ordinære
kontrakten for Opus Dental. Den årlige vedlikeholdskostnaden forfaller hvert år til betaling 1.juni sammen med det ordinære
vedlikeholdet for programvaren Opus Dental. Ved bestilling i andre halvdel av kalenderåret faktureres vedlikeholdsavgiften ved levering,
for resten av året. Ved uteblivelse av betaling vil kontrakten anses som misligholdt. Opus Systemer AS har da rett til å avvise all
servicebistand og bruken av PROGRAMVAREN skal innstilles.
Ved eventuelt opphør i bruken av tilleggstjenesten kassadagbok skal KUNDEN skriftlig si opp denne avtalen og forplikter seg da til å
installere ny brukerfil som vil bli tilsendt ved mottagelse av oppsigelsen. I oppsigelsesåret beregnes det vedlikeholdsavgift for 1/2 år eller
1/1 år ut i fra om oppsigelsen skjer før, eller etter 1. juli.
Leverandøren har rett til å endre prisene. Endringene vil bli kunngjort i våre ordinære prislister, samt på vår hjemmeside.
Alle priser er eks mva frakt/porto/emballasje og administrasjonsomkostninger.
Avtale vilkårene for kassadagbok tilleggstjeneste er lest og akseptert.

Sted, dato

Sted dato
Asker, / -

Kundens underskrift:

Leverandørens underskrift:
Opus Systemer AS

____________________________________

_____________________________

Blokkbokstaver:

Blokkbokstaver:

____________________________________

_______________________________

Opus Systemer AS, Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad - Tlf 66 77 60 40 Faks 66 77 60 41
www.opusdental.com - support@opusdental.com

Tillegg til Opus Dental bruksrettsavtale
Tjenesteavtale om Eksport av faktura

Kundeopplysninger:
Organisasjonsnummer: _________________________________________________________
Kundens navn:

_________________________________________________________

Adresse.

_________________________________________________________

Telefonnummer/Fax

_________________________________________________________

Email adresse:

_________________________________________________________

Kundenummer:

_________________________________________________________
Tilleggstjenester:

Modul for eksport av faktura
Ved tegning av avtale på tilleggstjeneste med eksport av faktura – påløper en månedlig support /vedlikeholdskostnad i.h.t. den enhver tid
gjeldende prisliste. Pr. dags dato er denne på kr. 43- eks mva pr. klinikk pr. måned. Vedlikehold påløper også på bi-klinikker. Forøvrig
gjelder ordinær endringspris på brukerfiler, ved bestilling av eksport av fakturaer. Pr. dags dato er denne på kr. 569,- eks mva.
Vedlikeholdskostnaden påløper fra den 1. i måneden etter levering av brukerfil med tilgang til eksport av fakturaene. Avtalen gir rett til
support i.h t. den ordinære kontrakten for Opus Dental. Den årlige vedlikeholdskostnaden forfaller hvert år til betaling 1.juni sammen med
det ordinære vedlikeholdet for programvaren Opus Dental. Ved bestilling i andre halvdel av kalenderåret faktureres vedlikeholdsavgiften
ved levering, for resten av året. Ved uteblivelse av betaling vil kontrakten anses som misligholdt. Opus Systemer AS har da rett til å avvise
all servicebistand og bruken av PROGRAMVAREN skal innstilles.
Ved eventuelt opphør i bruken av tilleggstjenesten eksport av fakturaer skal KUNDEN skriftlig si opp denne avtalen og forplikter seg da til
å installere ny brukerfil som vil bli tilsendt ved mottagelse av oppsigelsen. I oppsigelsesåret beregnes det vedlikeholdsavgift for 1/2 år eller
1/1 år ut i fra om oppsigelsen skjer før, eller etter 1. juli.
Leverandøren har rett til å endre prisene. Endringene vil bli kunngjort i våre ordinære prislister, samt på vår hjemmeside.
Alle priser er eks mva frakt/porto/emballasje og administrasjonsomkostninger.
Avtale vilkårene for eksport av fakturaer tilleggstjeneste er lest og akseptert.
Eksport skal gjelde for Organisasjon (dvs en eksport for alle firma på klinikken. Man kan da IKKE utføre eksport pr. firma.)

✔ Eksporten skal gjelde per Firma.

Navn på eksport partner: __________________________________________
Mail til eksport partner (ved ev. kopi på mail når lisensfilen sendes): ________________________________

Sted, dato

Sted dato
Asker, / -

Kundens underskrift:

Leverandørens underskrift: Opus
Systemer AS

____________________________________

_____________________________

Blokkbokstaver:

Blokkbokstaver:

____________________________________

_______________________________

Opus Systemer AS, Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad - Tlf 66 77 60 40 Faks 66 77 60 41
www.opusdental.com - support@opusdental.com

Tillegg til Opus Dental bruksrettsavtale
Tjenesteavtale om OCR / KID

Kundeopplysninger:
Organisasjonsnummer: _________________________________________________________
Kundens navn:

_________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________

Telefonnummer/Fax:

_________________________________________________________

E-post adresse:

_________________________________________________________

Kundenummer:

_________________________________________________________

Tilleggstjenester:
OCR – innbetaling – KID nummer
Ved tegning av avtale på tilleggstjeneste med OCR – påløper en årlig vedlikeholdskostnad i.h.h.t. den til enhver tid gjeldende prisliste. Pr.
dags dato er denne på kr. 133.- eks mva pr. klinikk pr. måned. Vedlikehold påløper også på bi-klinikker. Forøvrig gjelder ordinær
endringspris på brukerfiler, ved bestilling av OCR. Pr. dags dato er denne på kr. 569,- eks mva. Vedlikeholdskostnaden påløper fra den 1. i
måneden etter levering av brukerfil med OCR. Den årlige vedlikeholdskostnaden forfaller hvert år til betaling 1.juni sammen med det
ordinære vedlikeholdet for programvaren Opus Dental. Ved bestilling i andre halvdel av kalenderåret faktureres vedlikeholdsavgiften ved
levering for resten av året. Ved uteblivelse av betaling vil kontrakten anses som misligholdt. Opus Systemer AS har da rett til å avvise all
servicebistand og bruken av PROGRAMVAREN skal innstilles.
Ved eventuelt opphør i bruken av tilleggstjenesten OCR skal KUNDEN skriftlig si opp denne avtalen og forplikter seg da til å installere ny
brukerfil som vil bli tilsendt ved mottagelse av oppsigelsen. I oppsigelsesåret beregnes det vedlikeholdsavgift for 1/2 år eller 1/1 år ut i fra
om oppsigelsen skjer før eller etter 1. juli.
Leverandøren har rett til å endre prisene. Endringene vil bli kunngjort i våre ordinære prislister, samt på vår hjemmeside.
Alle priser er eks mva.
Avtalevilkårene for OCR tilleggstjeneste er lest og akseptert.

Sted, dato

Sted dato
Asker, / -

Kundens underskrift:

Leverandørens underskrift:
Opus Systemer AS

__________________________________________

_____________________________

Blokkbokstaver:

Blokkbokstaver:

_________________________________________

Lasse Moe
_________________________________

Info til utfylling av OCR avtale med din bank:
Opus benytter KID på 13 sifre (maks 25 sifre i.h.h.t. dokumentasjon fra BBS) inkludert kontrollsifre (siste siffer i KID) utregnet med
modulus 10.

Opus Systemer AS, Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad - Tlf 66 77 60 40 Faks 66 77 60 41
www.opusdental.com - support@opusdental.com

Bestillingsskjema Økonomisk Timebokstatistikk - Privatklinikk

Kundeopplysninger:
Kundenummer:

_________________________________________________________

Klinikknavn:

_________________________________________________________

Organisasjonsnummer: _________________________________________________________
Adresse.

_________________________________________________________

Telefonnummer/Fax

_________________________________________________________

E-postadresse:

_________________________________________________________

Tilleggstjenester:

Ved tegning av avtale på tilleggstjeneste med Økonomisk Timebokstatistikk påløper en ordinær endringspris på brukerfiler, per
dags dato kr. 569,- eks mva.

Sted, dato

Sted dato
Asker, / -

Kundens underskrift:

Leverandørens underskrift:
Opus Systemer AS

____________________________________

_____________________________

Blokkbokstaver:

Blokkbokstaver:

____________________________________

_______________________________

Opus Systemer AS, Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad - Tlf 66 77 60 40 Faks 66 77 60 41
www.opusdental.com - support@opusdental.com

For kunder som sender elektronisk oppgjør via Norsk Helsenett!
I forbindelse med overtagelse av klinikk med Opus Dental og Visma samhandling må nye
Buypass virksomhetssertifikater bestilles.
Vedlagt ligger skjemaene dere må fylle ut.
Skjema
 Installasjonspakke Visma (kun reinstallasjon)






INFORMASJON – BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER

FULLMAKT - BUYPASS SMARTKORT (trenger ikke fylles ut)

Tilleggstjenester Opus Dental Samhandlinglink
Tilleggstjenester Buypass Access

Ferdig utfylte skjemaer returneres til oss på e-post edi@opusdental.com eller
faks: 66776041
Når vi mottar bestillingen, vil vi sende dere en e-post med fullmaktsskjema som må signeres
av kontraktssignerer, og videresendes Buypass.
Når nye virksomhetssertifikater foreligger, reinstallerer Visma dette hos dere.
Priser:
 Virksomhetssertifikater 4.500,- + mva
 Visma reinstallasjon 3.700,- + mva
For ytterligere informasjon om dette, se vår hjemmeside
https://www.opusdental.com/no/samhandling

Visma samhandling

Kundeopplysninger:
Organisasjonsnummer: _________________________________________________________
Organisasjonsnavn:

_________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________

Telefonnummer/Fax:

_________________________________________________________

Email adresse:

_________________________________________________________

Kundenummer:

_________________________________________________________

Bestilling – se side 2 og 3 for detaljer (*sett X for ønsket produkt)
Produkt
Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase 1)

Pris
Kr 7 200,-

Installasjonspakke – spesialist (Elin T fase 1 og 2)
Opsjon 1 – Oppsett eksterne partnere pr. pakke
Opsjon 2 – webkurs
Installasjonspakke - allmennpraktiker (Elin-T fase 1 og 2)
Opsjon 1 - Oppsett eksterne partnere pr. pakke
Opsjon 2 – webkurs

Kr 9 840,Kr 1 750,Kr 3 500,Kr 9 840,Kr 1 750,Kr 3 500,-

Reinstallasjon (nytt virksomhetssertifikat, ny server mm)
Alle priser oppgitt eks.mva

Kr 3 700,-

Sted, dato

X*

Sted dato
Asker, / -

Kundens underskrift:

Leverandørens underskrift:
Opus Systemer AS

____________________________________

_____________________________

Blokkbokstaver:

Blokkbokstaver:

____________________________________

_______________________________

NB: For å kunne sende oppgjør mm over Norsk Helsenett må dette også bestilles >
 Bestilles direkte på nhn.no
Se detaljert informasjon om de forskjellige pakkene og opsjonene videre i dokumentet.

Opus Systemer AS, Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad - Tlf 66 77 60 40 Faks 66 77 60 41
www.opusdental.com - support@opusdental.com
Side 1 av 3

Visma samhandling

For spesialist
Elin-T fase 1+2, nye kunder

Hva inngår i leveransen?
Installasjonspakke Spesialist (Elin-T fase 1 & 2)
Omfatter følgende meldingstyper:
- Tannlege Oppgjørsmeldinger (Elin-T fase 1)
- Henvisning
- Epikrise
- Dialog
Dekkes innenfor installasjonspakke Spesialist:
- Installasjon og konfigurasjon av Visma Link siste versjon.
- Konfigurasjon av kobling mot Visma Link inne i Opus.
- Registrere 10 eksterne partnere i Visma Link, uten testkjøring.
- Testkjøring for å verifisere at meldingsflyten fungerer mot Nav/Helfo på TOM.
OPSJONER:
- OPSJON 1, Eksterne partnere installasjon pr 10
- OPSJON 2, Kurs for Spesialister
Om du ønsker kan du i tillegg bestille:
OPSJON 1 Oppsett av Eksterne partnere, en pakke = 10 stk > kr 1750 pr.pakke eks.mva
- Oppretting av 10 eksterne partnere
o Registrere informasjon om ekstern partner i VismaLink.
o Laste ned virksomhetssertifikat for ekstern partner og installere det.
o Opprette CPA id til samhandling med ekstern partner.
o Registrere ekstern partner informasjon inne i Opus.
OPSJON 2 Kurs for Spesialister > kr 3 500 pr. kurs eks.mva
Kurs, oppsett eksterne partnere for Spesialister, som har fått installert VismaLink.
- WebEx lokalt mot kunde.
- Varighet, 2 timer som omfatter følgende:
o Registrering av Eksterne partnere både i Opus, Adresseregister og VismaLink.
- Kursdokumentasjon.
- Kurstid avtales direkte med Visma.
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Visma samhandling

For allmennpraktiker
Elin-T fase 1+2, nye kunder

Hva inngår i leveransen?
Installasjonspakke Allmennpraktiker (Elin-T fase 1 & 2)
Omfatter følgende meldingstyper:
- Tannlege Oppgjørsmeldinger (Elin-T Fase 1)
- Henvisning
- Epikrise
- Dialog
Dekkes innenfor installasjonspakke komplett:
- Installasjon og konfigurasjon av Visma Link siste versjon.
- Konfigurasjon av kobling mot Visma Link inne i Opus.
- Registrere 2 eksterne partner i Visma Link, med testkjøring.
- Remote oppkobling mot ekstern partner for siste konfigurasjon og test.
OPSJONER:
- OPSJON 1, Eksterne partnere installasjon pr 2.
- OPSJON 2, Kurs for Allmennpraktikere.
Om du ønsker kan du i tillegg bestille:
OPSJON 1 Oppsett av Eksterne partnere, en pakke = 2 stk > kr 1 750,- pr.pakke eks.mva
- Registrere informasjon om ekstern partner i VismaLink.
- Laste ned virksomhetssertifikat for ekstern partner og installere det.
- Opprette CPA id til samhandling med ekstern partner.
- Registrere ekstern partner informasjon inne i Opus, hvis det ikke er registrert.
o Remote oppkobling til ekstern partner.
- Test av avtalte meldingstyper mot eksterne partnere.
OPSJON 2 Kurs for Allmennpraktikere > kr 3 500 pr. kurs eks.mva
Kurs, oppsett eksterne partnere for Allmennpraktikere, som har fått installert VismaLink.
- WebEx lokalt mot kunde.
- Varighet, 2 timer som omfatter følgende:
o Registrering av Eksterne partnere både i Opus, Adresseregister og VismaLink.
- Kursdokumentasjon.
- Kurstid avtales direkte med Visma.
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INFORMASJON – BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER
Opus Systemer AS, heretter kalt Partner, benytter dette skjema i forbindelse med innhenting av
informasjon om virksomhet som skal ha Virksomhetssertifikater. Utfylt skjema returneres Partner
som registrerer og bestiller virksomhetssertifikater på vegne av virksomheten. Virksomheten får
tilsendt registrerings- og fullmaktsskjema for signering etter at Partner har registrert informasjonen.
Pris pr. sertifikat med gyldighet i 3 år kr. 4500,- eks.mva
Informasjon om virksomheten:
Organisasjonsnummer
Organisasjonens navn
Firmaadresse
Postnummer/sted
Hovedtelefonnummer
Signaturberettiget:
Signaturberettiget har signaturrett iht Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret og er autorisert til å inngå
avtaler på vegne av virksomheten.

Fornavn
Etternavn
Fødselsnummer (11 siffer)
Mobilnummer
e-post adresse
Informasjon i Virksomhetssertifikatet:
Hvis CN (Common name) ikke fylles ut settes det lik virksomhetens navn.

OU (Avdeling/enhet)
CN (Common Name)
Mottager av aktiveringskode:
Mottager av aktiveringskode skal representere virksomheten. Informasjon i grå tekst er frivillig og fylles ut
hvis personen ønskes brukt som aktiveringskodemottaker ved flere bestillinger.

Fødselsnummer
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer/sted
e-post adresse
Mobilnummer

Utfylt skjema sendes pr. post, faks eller e-post til:
Opus Systemer AS
Nye Vakås vei 64
1395 Hvalstad
Faks: +47 66776041
E-post: edi@opusdental.com

