
Priser och Villkor

Free

• Alla standardfunktioner
• Max 10 foton per månad
• För alltid gratis

Foto 5K

• Typiskt 1-10 användare
• Alla standardfunktioner
• Upp till 5 000 foton i aktiva projekt
• Upp till 20 000 foton i arkiverade projekt
• Obegränsat antal projekt
• Obegränsat antal användare
• Pris per månad vid årsavtal - 830 kr/mån för hela företaget
• Pris per månad vid månadsavtal - 980 kr/mån för hela företaget

Foto 15K

• Typiskt 10 – 100 användare
• Alla standardfunktioner
• Upp till 15 000 foton i aktiva projekt
• Upp till 60 000 foton i arkiverade projekt
• Obegränsat antal projekt
• Obegränsat antal användare
• Pris per månad vid årsavtal - 1 980 kr/mån för hela företaget
• Pris per månad vid månadsavtal - 2 370 kr/mån för hela företaget

Pris för ytterligare foton

• För ytterligare 5 000 foton i aktiva projekt och 15 000 foton i arkivet, 600 kr/månad (gäller årsavtal)
• Gäller som tillägg till paket ”Foto 15K”, när man passerat max antal foton i aktiva projekt eller arkivet

Betalningsvillkor, uppgraderingar, förnyelser

• Betalning i förskott för avtalad period. Exempel: Betalning för att använda Okaymaker under december 2020 
ska ske senast 201130, betalning för att använda Okaymaker under hela 2021 ska ske senast 201231

• Betalning mot faktura
• Uppgradering kan ske under pågående årsavtal. Exempel: Om 5 månader återstår på årsavtalet och ni vill 

uppgradera betalar ni mellanskillnaden mellan avtalen för de resterande 5 månaderna
• Uppsägning av avtal senast sista dagen i perioden innan

Utbildning, uppläggning av användare, projekt m.m.

• Halvdag. på distans eller på plats (bara Storstockholmsområdet), 4 timmar, 3 400 kr
• Per timme, 950 kr

Om standardfunktioner, och framtida funktioner

• Grundfunktionaliteten ingår i alla paket
• Det kan bli så att vi utvecklar funktioner som vi väljer att ta betalt separat för. Det skulle t.ex. kunna vara 

integrationer med andra IT-system, avancerade rapporter eller något annat. Inget sådant är dock planerat idag
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