
Tillegg til Opus Dental bruksrettsavtale 
Tjenesteavtale om modul CrediCare – Eksport av faktura & OCR 

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

Kundeopplysninger: 

Organisasjonsnummer: _________________________________________________________ 

Kundens navn: _________________________________________________________ 

Adresse. _________________________________________________________ 

Telefonnummer/Fax _________________________________________________________ 

Email adresse: _________________________________________________________ 

Kundenummer: _________________________________________________________ 

Tilleggstjenester: 

Modul for eksport av faktura og OCR – innbetaling – KID nummer 

Ved tegning av avtale på tilleggstjenestene eksport av faktura og OCR – påløper en månedlig support /vedlikeholdskostnad i.h.t. den 
enhver  tid gjeldende prisliste. Pr. dags dato er denne på kr. 153,- eks mva pr. klinikk pr. måned.  
Vedlikehold påløper også på biklinikker. 
Forøvrig gjelder ordinær endringspris på brukerfiler, ved bestilling av eksport av fakturaer og OCR. Pr. dags dato er denne på kr. 569,- eks 
mva. og CrediCare betaler denne endringen. 
Vedlikeholdskostnaden påløper fra den 1. i måneden etter levering av brukerfil med tilgang til eksport av fakturaene og OCR. 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 og 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 og administrasjonsomkostninger. Avtale vilkårene for eksport av fakturaer og OCR tilleggstjeneste er lest og akseptert.  

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 kontroll sifre (siste siffer i KID) utregnet med 
modulus 10. 
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Info til utfylling av eksport av faktura: 

      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. 

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

Underskrift av eksport partner for godkjenning av fakturering: 

Sted, dato  

Eksport partners underskrift: 

__________________________________________ 

Blokkbokstaver: 

__________________________________________ 

Underskrift av kunden: 

Sted, dato  

Kundens underskrift: 

__________________________________________ 

Blokkbokstaver: 

___________________________________   

Sted dato 

Asker,    /   - 

Leverandørens underskrift: Opus Systemer AS

_____________________________ 

Blokkbokstaver: 

_______________________________ 
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