Prisliste håndbøker
APP – NYHET 2020
Argus leverer håndbøker som en del av Argus-appen.
Selve håndboken er beregnet kun for lesing. Det finnes ikke
kalender eller skjemaer til utfylling som i papirhåndbøker.
Prisen for Argus-appen inkluderer ikke bare håndboken, men også alle andre moduler som vil bli
gjort tilgjengelig framover i tid, som f.eks. sjekklistemodul og avviksmodul. Det vil også bli gjort
tilgjengelig et område hvor du som kunde kan legge inn egne filer. I tillegg finnes det en
«oppslagstavle» og nyttige lenker.
Tilpassing faktureres etter faktisk medgått tid i tillegg til antall brukere.
NB. Dette er et abonnementsprodukt.
Antall brukere
1-50
51-100
101+

Pr. stk.
295,275,265,-

Timepris tilpassing:

1250,-

* Har du Safedoc eller Dokumentsenter fra Argus fra før belastes du ikke for grunnlisensen.

PAPIRHÅNDBØKER
Rutinehåndbok
Standard rutinehåndbok i hefteformat for håndverkeren, rørleggeren og anleggsfolk.
Leveres uten kalender.
NB. Dette er et abonnementsprodukt.
Standardbøker - ringinnbundne håndbøker
Fast pris uansett antall og bransje.
Fremmedspråklige håndbøker
Fast pris uansett antall. Disse bøkene er standardiserte for bygg- og anlegg, og informasjonen er i
hovedsak basert på illustrasjoner. Disse må ikke sammenlignes med våre ordinære, norske bøker.
Tilpassede håndbøker
Ta kontakt for konkret tilbud. Tilpasningen faktureres etter faktisk medgått tid i tillegg til bokprisen.
Minimumsantallet for tilpassede bøker er 10 stk. Pristabell se under.
• Det leveres ikke håndbøker over 50 sider da ringene blir for små og kvaliteten dårlig.
• Ekstra vedlegg bak i boken – maks 10 sider. Kr. 25,- pr bok.
• Det gis ingen fradrag i pris, dersom del 2 eller 3 ønskes fjernet fra en ringinnbundet bok.
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Beskrivelse, se beskrivelse over.
Antall håndbøker – ukesoppslag over 2 sider
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-100
101-150
151-200
Over 200
Ekstra vedlegg bak i boka
Ønsker du mere plass til notater i kalenderen?
Vi leverer også kalender med ukesoppslag over 4 sider.

Andre håndbøker
Standardbok m. ring og kalender

Maks 50 sider
285,280,275,270,265,260,255,250,245,25,+10,-

Pr. stk.
250,-

Rutinehåndbøker for håndverkere, rørleggere, anleggsfolk

210,-

Håndbok Fremmedspråk
Engelsk, Litauisk, Latvisk, Polsk og Estisk

350,-

Timepris tilpassing alle bøker

1250,-

Alle håndbøker leveres i A5.
Se www.argus.no for eksempler på bøker.
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