
 

 
 
 
 
 
 

Rammeavtale med Tripletex 
 
Webbasert økonomisystem med modulene Faktura og regnskap 
 
500 bilag i året 
Etablering: NOK 225,- / Service pr mnd: NOK 129,- 

1000 bilag i året: 

Etablering: NOK 475,- / Service pr mnd: NOK 239,- 
2000 bilag i året: 
Etablering: NOK 725,- / Service pr mnd: NOK 339,- 

3500 bilag i året: 

Etablering: NOK 995,- / Service pr mnd: NOK 439,- 

5000 bilag i året:  
Etablering: NOK 1475,- / Service pr mnd: NOK 539,- 

10 000 bilag i året: 
Etablering: NOK 2475,- / Service pr mnd: NOK 739,- 
Ubegrenset bilag i året:  
Etablering: NOK 3475,- / Service pr mnd: NOK 959,- 

 

Prisene over er for mini løsningen vår, hvor man kan ha ubegrenset med antall brukere i 
systemet. 
 
Lønnsmodul: 
I tillegg kan lønn integreres, denne modulen gir alle ansatte mulighet for å registrere timer, reiseregninger 
og utlegg direkte fra mobilen (kvitteringer legges enkelt ved å ta bilde av den). De vil også få digital tilgang 
til alle sine lønnslipper. 
 
Lønnsmodul inkl. ansattutlegg/reiseregning/lønnslipp 
Etablering på 150,- NOK pr ansatt og en mnd service på 35,- NOK pr ansatt. 
 
Lønnsmodul inkl. timeregistrering/ansattutlegg/reiseregning/lønnslipp 
Etablering 250,- NOK pr ansatt og 55,- NOK pr mnd pr ansatt. 
 

Prosjektmodulen 
Med prosjektmodulen i Tripletex gir deg muligheten for sømløs timeføring, og direkte fakturering, god 
kontroll over prosjektet og rapporter pr. Prosjekt (inntekter, kostnader, lønnsomheter og dekningsgrad.) 
 
Prosjektmodul inkl. Direkte føring av timer, prosjektrapporter og alltid oppdatert på lønnsomheten. 
Etablering på 1550,- NOK pr ansatt og service pr mnd på 
199,- NOK pr ansatt 
 

 



 

 
 
Tilleggsfunksjoner 
 
Elektronisk bilag 
Etablering: NOK 0,- 
Pr. Skannede bilag/innkommende EHF faktura kr. 1.5,- 
 
Direkte remittering – Betal lønn/leverandørfaktura rett fra systemet 
Etablering: NOK 0,- 
Pr. transaksjon: NOK 3,- 
 
OCR – KID-nummer på fakturaen 
Etablering: NOK 0,- 
Pr. transaksjon: NOK 3,- 
 

Alle priser eks.mva. 
 

Om dere bruker regnskapsfører/revisor har de gratis tilgang. 
 

Om Tripletex: 
Tripletex er et komplett webbasert økonomisystem med faktura, regnskap, lønn, timeføring, prosjekt og 
mange flere muligheter. Sømløst mellom moduler med automatiserte løsninger i skyen gjør hverdagen din 
enkel. Ikke kast bort dyrbar tid til regnskapet – kom deg heller ut å gjør det du tjener penger på! 
 
 

Kontaktperson hos Tripletex 
Lars Lundemo 
E-post: lars@tripletex.no 
Tlf: 47 98 60 62 

mailto:lars@tripletex.no

