Pris for brug af Vinterman eller Vinterman Light i en kommune
Årlig Vinterman licens v. < 30.000 indbyggere
Årlig Vinterman licens v. 30-50.000 indbyggere
Årlig Vinterman licens v. > 50.000 indbyggere

10.000
20.000
30.000

Årlig Vinterman Light licens v. < 30.000 indbyggere
Årlig Vinterman Light licens v. 30-50.000 indbyggere
Årlig Vinterman Light licens v. > 50.000 indbyggere

5.000
10.000
15.000

Licensen inkluderer program (klient og server-del), programopdateringer, seminar-deltagelse samt
fri adgang til support pr. telefon/e-mail indenfor normal kontortid.

Årlige priser for hosting af Vinterman/Light serversiden hos Vejdirektoratet
Vinterman
Kommunestørrelse

Lille
Mellem
< 30.000 30-50.000

Stor
> 50.000

Vinterman: Hosting af database: Serverplads, backup,
databasekonverteringer ved nye programversioner mv. Vintercom
styring af meldinger til T.I.C. + vintertrafik

10.000

15.000

20.000

Vinterman Light: Hosting af database: Serverplads, backup,
databasekonverteringer ved nye programversioner mv. Vintercom
styring af meldinger til T.I.C. + vintertrafik

5.000

7.500

10.000

Brug af e-mail/SMS inklusiv forbrug

5.000

5.000

5.000

Dataopsamling pr. enhed inklusiv modem/linje mv. på serversiden

750

750

750

Udkaldsrobot inklusiv forbrug
SMS-baseret statusskift fra chauffører

10.000
5.000

15.000
5.000

20.000
5.000

Betaling ved brug af alle faciliteter v. 5 spredere m. dataopsamling

33.750

43.750

53.750

Vinterman App - fra efteråret 2013
Betaling for brug af Vinterman Apps
Årlig licens for brug af Apps defineres ud fra antallet af enheder. En Maks. 25 enheder
enhed er defineret som en telefon/tablet/dims, der registreres via
Maks. 50 enheder
App'ens grænseflade således at den kan sende data til Vinterman
Maks. 100 enheder
mindst et par gange i sæsonen.
Maks. 200 enheder
Maks. 400 enheder
Over 400 enheder

Kr.
10.000
15.000
20.000
30.000
40.000
50.000

Bemærkninger
Ved hosting af serversiden vil brugeren skulle have klientprogrammet installeret sammen med en
fil, der udpeger en central opsætning hos Vejdirektoratet. I denne opsætning defineres de
databaser, en kommune skal have adgang til (drift, årskopier, test, demoer mv.).
Ved hosting skal klienterne have port 3050 åben for kommunikation mod adresserne bag
Vinterman-serverne
Der gives ingen specifik oppetidsgaranti. Vejdirektoratets Internet-forbindelse er dog med to
separate føringsveje. Der forefindes desuden såvel batteribackup som nødstrømsgenerator til
forsyning af hele serverparken. I samarbejde med T.I.C. forefindes 24h overvågning af serverne med
mulighed for fejlrettelse døgnet rundt. Vejdirektoratets egen Vinterman installation er fordelt over
de samme ca. 25 maskiner, der pt. udgør Vinterman serversiden.
Ved dataopsamling og hosting: Materiel skal være registreret i Vinterman, da "ukendte data"
dirrigeres til Vejdirektoratets Vinterman.
Ved SMS-baseret statusskift: SMS'er skal indledes korrekt med et bestyrer-nummer.
Ved brug af udkaldsrobotten vil Vejdirektoratets 2x30 linjers robot betjene alle efter tur.
Priserne er fastsat pr. 1. juli 2007 og sænket mht. dataopsamling pr. marts 2016

