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Kundeopplysninger: 

Organisasjonsnummer: _________________________________________________________ 

Organisasjonsnavn: _________________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________________ 

Telefonnummer/Fax: _________________________________________________________ 

Email adresse:  _________________________________________________________ 

Kundenummer:  _________________________________________________________ 

Bestilling – se side 2 og 3 for detaljer (*sett X for ønsket produkt) 
Produkt Pris X* 
Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase 1) Kr 7 000,- 

Installasjonspakke – spesialist (Elin T fase 1 og 2) Kr 9 500,- 
Opsjon 1 – Oppsett eksterne partnere pr. pakke Kr 1 750,- 
Opsjon 2 – webkurs Kr 3 500,- 
Installasjonspakke - allmennpraktiker (Elin-T fase 1 og 2) Kr 9 500,- 
Opsjon 1 - Oppsett eksterne partnere pr. pakke Kr 1 750,- 
Opsjon 2 – webkurs Kr 3 500,- 

Reinstallasjon (nytt virksomhetssertifikat, ny server mm) Kr 3 500,-
Alle priser oppgitt eks.mva 

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. 

Sted, dato  Sted dato 

Asker,    /   - 

Kundens underskrift: Leverandørens underskrift: 
Opus Systemer AS 

____________________________________  _____________________________ 

Blokkbokstaver: Blokkbokstaver: 

____________________________________   _______________________________ 

http://www.opusdental.com/
mailto:support@opusdental.com
http://www.nhn.no/
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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.

http://www.opusdental.com/
mailto:support@opusdental.com
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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.

http://www.opusdental.com/
mailto:support@opusdental.com


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



FULLMAKT - BUYPASS SMARTKORT  

Dette skjemaet benyttes til innhenting av informasjon og som fullmakt for bestilling, erstatning og 
fornyelse av Buypass Smartkort.  

Tannlegekontor: 
Informasjon om tannlegekontoret personen som skal ha Buypass Smartkort er tilknyttet. 

Kundenummer * 

Tannlegekontor 

Poststed 

*Bestillingen vil ikke bli behandlet uten kundenummer.

Personopplysninger:   Alle feltene må fylles ut! 
Informasjon om personen som skal ha Buypass Smartkort. 

Fødselsnummer (11 siffer) 

Fornavn 

Etternavn 

Adresse *) 

Postnr./-sted *) 

E-post adresse

Mobilnummer 

*) Privat adresse, ikke firmaadresse 







Smartkort, kr. 535,20 eks. mva.

Kortleser, kr. 345,- eks. mva. 

Smartkort inkludert kortleser, kr. 567,20 eks. mva

Fullmakt: 

 Jeg har mottatt og aksepterer gjeldende avtalevilkår for Buypass Smartkort. 

  (se www.buypass.no/reg/termsBP_BPCA) 

Jeg gir herved Opus Systemer AS fullmakt til å bestille Buypass Smartkort på mine vegne. 

Sted / Dato: Underskrift: 

Utfylt og signert skjema sendes pr. post, faks eller e-post til: 

Opus Systemer AS 
Nye Vakås vei 64 
1395 Hvalstad 

Faxnr: +47 66776041 
E-post: edi@opusdental.com



     Tillegg til Opus Dental bruksrettsavtale for private tannklinikker 
Tjenesteavtale om Opus Dental Samhandlinglink 

BANK 7136.05.13240 TELEFON: (+47) 66 77 60 40 OPUS SYSTEMER AS
ORG.NR 971 058 676 mail@opusdental.no Nye Vakås vei 64, 1395 Hvalstad 

www.opusdental.com         

Kundeopplysninger: 

Organisasjonsnummer: _________________________________________________________ 

Kundens navn:  _________________________________________________________ 

Adresse.  _________________________________________________________ 

Telefonnummer/Fax _________________________________________________________ 

Email adresse:  _________________________________________________________ 

Kundenummer:  _________________________________________________________ 

Tilleggstjenester: 

Vi bestiller herved Opus Dental Samhandlinglink for           behandlere til vår klinikk 

Ved tegning av denne avtalen på tilleggstjeneste Opus Dental SamhandlingLink – påløper en årlig vedlikeholdskostnad i.h.h.t. 
den til enhver tid gjeldende prisliste. Pr. dags dato er denne pr klinikk (fysisk adresse): 

Nivå 1 1-2    behandlere  kr. 591,-  eks mva pr. klinikk pr. måned
Nivå 2 3-5    behandlere   kr. 748,-  eks mva pr. klinikk pr. måned
Nivå 3 6-12  behandlere   kr. 1.017,-  eks mva pr. klinikk pr. måned
Nivå 4 12 >  behandlere  kr. 1.154,-  eks mva pr. klinikk pr. måned 

Vedlikehold påløper pr klinikk herunder biklinikker. Vedlikeholdskostnaden påløper fra den 1. i måneden etter at installasjon av 
Opus Dental samhandlingslink. Den årlige vedlikeholdskostnaden forfaller hvert år til betaling 15.januar. Ved bestilling etter denne 
dato faktureres vedlikeholdsavgiften ved levering for resten av året. Denne kontrakten kan utvides med lisenser for økt antall 
behandlere (bestilling av nye brukere). Det aksepteres herved at bestillingsskjema for ny behandler gjelder som underbilag til denne 
kontrakten og det aksepteres samtidig at lisensen dersom den når neste nivå automatisk utvides ved utfylling av bestillingsskjema 
for nye brukere. Vedlikeholdskostnaden vil da utvides automatisk i henhold til det antall behandlere som finnes i brukerfilen. 

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 av Opus Dental samhandlingslink skal KUNDEN skriftlig si opp denne avtalen og 
forplikter seg da til å avinstallere av Opus Dental samhandlingslink.  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 Opus Dental samhandlingslink tilleggstjeneste er lest og akseptert.  

Sted, dato Sted dato 

Nesbru,   /  - 

Kundens underskrift: Leverandørens underskrift: 
Opus Systemer AS 

__________________________________________ _____________________________ 

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 



     Tillegg til Opus Dental bruksrettsavtale for private tannklinikker 
   Lisensavtale om Buypass Access Enterprise 

BANK 7136.05.13240 TELEFON: (+47) 66 77 60 40 OPUS SYSTEMER AS

ORG.NR 971 058 676 mail@opusdental.no Nye Vakås vei 64, 1395 Hvalstad 

www.opusdental.com 

Kundeopplysninger: 

Organisasjonsnummer: _________________________________________________________ 

Kundens navn:  _________________________________________________________ 

Adresse. _________________________________________________________ 

Telefonnummer/Fax _________________________________________________________ 

Email adresse:  _________________________________________________________ 

Kundenummer:  _________________________________________________________ 

Tilleggstjenester: 

Vi bestiller herved Buypass Access (heretter kalt lisensobjektet) for  behandlere til vår klinikk 

Ved tegning av denne avtalen på tilleggstjeneste Buypass Access – påløper kostnader i henhold til den til enhver tid gjeldende 
prisliste. Pr. dags dato er : 

Anskaffelseskostnad:  pr behandler (sluttbruker) kr. 300,- 
Årlig vedlikeholdskostnad:  pr behandler (sluttbruker) kr.   60,- 

Vedlikeholdet påløper pr behandler. Vedlikeholdskostnaden påløper fra den 1. i måneden etter at installasjon av Buypass Access. 
Den årlige vedlikeholdskostnaden forfaller hvert år til betaling 15.januar. Ved bestilling etter denne dato faktureres 
vedlikeholdsavgiften ved levering for resten av året. Denne kontrakten kan utvides med lisenser for økt antall behandlere (bestilling 
av nye brukere). Det aksepteres herved at bestillingsskjema for ny behandler gjelder som underbilag til denne kontrakten og det 
aksepteres samtidig at lisensen automatisk utvides ved utfylling av bestillingsskjema for nye brukere. Vedlikeholdskostnaden vil da 
utvides automatisk i henhold til det antall behandlere som gis tilgang til å benytte Buypass Access. 
Antall lisenser av Lisensobjektet som anskaffes av Lisenstaker skal alltid være tilsvarende eller høyere enn det antall brukere hos 
Lisenstageren som gis tilgang til å benytte Lisensobjektet. Forøvrig vises til innholdet i standard kontrakt for programvaren Buypass 
Access. 

Ved uteblivelse av betaling vil kontrakten anses som misligholdt. Opus Systemer AS har da rett til å avvise all servicebistand og 
bruken av lisensobjektet skal umiddelbart innstilles.  
Ved eventuelt opphør i bruken av tilleggstjenesten av Buypass Access skal KUNDEN skriftlig si opp denne avtalen og forplikter seg 
da til å avinstallere av Buypass Access. Ved opphør av denne avtale, enten i form av annullering, oppsigelse eller heving, påligger 
det Lisenstageren å omgående levere lisensobjektet tilbake til Opus Systemer AS. Dette skal skje gjennom fysisk tilbakelevering og 
skriftlig bekreftelse på at samtlige kopier av Lisensobjektet er slettet. 

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 Buypass Access tilleggstjeneste er lest og akseptert.  

Sted, dato Sted dato 

Nesbru,    /   - 

Kundens underskrift: Leverandørens underskrift: 
Opus Systemer AS 

__________________________________________ _____________________________ 

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 
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