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Odette FAI Analyzer- Bilaga 1: Villkor för användning samt prislista 
Utgiven 2014-03-04 
 
Odette FAI Analyzer version 1.0 är utvecklad i två varianter, ”Standard” och ”Open”. 
Här beskrivs villkor för användning av Odette FAI Analyzer Standard version 1.0: 
 
Underhållsavgift 
För version 1.0 (se prissättning nedan) utgår ingen årlig underhållsavgift, denna 
tillkommer under 2014/2015 för de företag som då väljer att installera en eventuell 
uppdaterad version. Formerna för detta, och årsavgiftens storlek, beror på vilken 
spridning konceptet får samt förändringsönskemål från applikationens användare. 
 
Ansvarsbegränsning 
Odette Sweden kan inte hållas ansvarig för några direkta eller indirekta skador som 
orsakats av användning av eller omöjlighet att använda Odette FAI Analyzer. 
 
Odette Sweden reserverar sig för eventuella omvärldsfaktorer vilka i framtiden kan 
ställa nya krav på applikationen som ej kan tillgodoses i nya versioner. 
 
Användning av Qlikview®  
Oberoende av variant förutsätter användningen av Odette FAI Analyzer att 
användaren har tillgång till programvaran Qlikview®. Mindre användare kan 
kostnadsfritt erhålla en enanvändarlicens från Qlikview® . För frågor kring licens för 
användning av Qlikview®, kontakta Henrik Jansson (Henrik.Jansson@qlikview.com). 
 
Nyttjanderätt 
Kunden beställer applikationen per site (eller motsvarande) för vilken applikationen 
kommer att användas. Användningen kan ske både för inbound respektive 
outboundflöden.  
 
Kunden äger ej rätt att återförsälja, sprida eller använda lösningen till annat än 
respektive enhet för vilken avtal ingåtts. 
 
 
  



 
Prislista för applikation Odette FAI Version 1.0 
Moms tillkommer på angivna priser. 
 
Variant Beskrivning Pris 

 
Rabatterat pris 
för medlemmar i 
NAF Odette 
Sweden 
 

Standard Denna version är låst i 
bemärkelsen att logiken i 
applikationen inte kan/tillåts 
ändras eller modifieras. Med 
denna version erhålls det av 
Odette Sweden verifierade utfallet 
 

12.900 SEK 0 SEK 
 

Open 
 
(inkluderar 
även variant 
Standard) 
 

Denna version kan modifieras 
(med BI-lösningen Qlikview). 
Syftet är att de företag som önskar 
kan fortsätta analysen internt. 
Kunden har med denna version 
tillgång till programkod/syntax och 
äger rätten att själv utveckla 
lösningen vidare för användning i 
de koncerngemensamma enheter 
som ingått avtal för samma variant 
av applikationen. 

25.800 SEK 13.200 SEK 
 

 
 


