Priser i forbindelse med tilslutning til NemKonto systemet
Lov 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v. betyder, at
borgere og virksomheder skal anvise en konto i et pengeinstitut (NemKonto),
hvortil beløb fra offentlige myndigheder skal udbetales. Økonomistyrelsen har
derfor indgået kontrakt med KMD om at udvikle og drive et NemKonto system.
For at myndighedernes systemer kan sende betalinger, skal systemerne tilrettes i henhold til de snitfladebeskrivelser der er tilgængelige på
www.nemkonto.dk. Ligeledes skal der laves en tilslutningsprøve mellem dataleverandøren og KMD. Testdrejebog i den forbindelse er ligeledes tilgængelig
på www.nemkonto.dk.
Prisen for tilslutning til NemKonto systemet, fremgår af nedenstående oversigt.
Af oversigten fremgår ligeledes priser for ajourføring (oprettelse/ændring) i
LOS og KSP/CICS.
For yderligere oplysninger om NemKonto systemet, herunder generel information om anvendelse af NemKonto, henvises til www.nemkonto.dk eller kontakt
NemKontoSupport pr. telefon 4460 6368 eller pr. mail support@nemkonto.dk.

NemKonto

Priser i forbindelse med tilslutning, samt ajourføring af LOS og
KSP/CICS.
Ydelse

Pris

Tilslutning til NemKonto systemet.
Inkl. 1 tilslutningsprøve

Kr. 4.040,28

KMD modtager og kontrollerer testdata og afprøver dermed,
om data kan modtages, læses og anvendes i overensstemmelse med grænsefladen. (tilslutningsprøve).
Sikkerhedsoprettelse udført af KMD
Prisen dækker tilslutning af ét system, for en myndighed med
én entydig organisation, uden yderligere opdeling i organisatoriske niveauer, og omfatter én entydig adressering.
KMD opretter myndigheden i NemKonto systemet, og i øvrige
registre med myndighedens identifikation, stamdata etc. inkl.
1 LOS hierarki. Yderligere LOS hierarkier afregnes separat
(suppleringspakke 1).
Kr. 640,29
Suppleringspakke 1 – oprette/ændre 1 administrativ
enhed (LOS enhed)
Ydelsen omfatter oprettelse/ændring af ét LOS-hierarki, hvor
KMD foretager oprettelsen/ændringen.
Kr. 640,29
Suppleringspakke 2 – oprette/ændre brugerprofiler (i
KSP/CICS) pr. påbegyndte 5 brugere
Ydelsen omfatter oprettelse/ændring i KSP/CICS med op til 5
brugere pr. kunde, hvor KMD foretager oprettelsen/ændringen.

Alle priser er pr. 1. januar 2015 og ekskl. moms. Priserne reguleres efter
netto-prisindekset.
Engangsafgifterne faktureres ved levering. Eventuelle løbende afgifter samt
portoudlæg efter Post Danmarks gældende takster faktureres månedsvis/årligt bagud.
Portoudlæg vedrører fremsendelse af uddata til kunden.

