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Tryg og billig support til C5 og NAV
Med en supportaftale kan du få tryg og billig support til dit økonomisystem fra 

Microsoft Dynamics C5 og Microsoft Dynamics NAV .

Du kan ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål til det daglige brug af dit 

økonomisystem, eller hvis systemet driller og du ikke kan komme videre. 

Du slipper for at få en regning hver gang du har brug for hjælp, og kan hurtigt

komme videre med dit arbejde.

✓ Få support over telefon og mail

✓ Slip for at få en faktura hver gang du har fået support

✓ Få tryghed i altid at kunne få hjælp så snart behovet er der

✓ Undgå at bruge for megen spildtid på selv at løse problemet

✓ Få gode råd til at få endnu nemmere økonomistyring

Få support til 
kl. 22.00

Man-tors. kl. 08.00 – 22.00
Fre. kl. 08.00 – 15.00

Dine fordele:

Vælg din supportpakke:

Hør mere eller bestil her

Tlf. 70 70 70 66 /
support@erpsupporten.dk

▪ 1-3 brugere

▪ 8 supportklip
(pr. måned)

Kr. 998 /md.

▪ 4-9 brugere

▪ 12 supportklip 
(pr. måned)

Kr. 1.498 /md.

▪ 10-15 brugere

▪ 16 supportklip 
(pr. måned)

Kr. 1.998 /md.

▪ 16-21 brugere

▪ 20 supportklip 
(pr. måned)

Kr. 2.498 /md.

▪ 22+ brugere

▪ Antal supportklip 
aftales nærmere

Særskilt pris

1 supportklip = 15 minutter. Afregnes pr. påbegyndt kvarter. 
Ekstra supportklip koster herefter kun kr. 200 pr. ekstra klip (normalpris er kr. 325 pr. 15 minutter)

* Supportaftalen gælder for brugerhjælp til Microsoft Dynamics C5 og NAV, jf. antal supportklip. Support gives via telefon, mail og chat. Gælder ikke eks. 
udvikling, fejltilretning, undervisning og 3. parts produkter – hertil gælder normal timepris. Brugere beregnes efter antal brugere i MS Dynamics licensen.

Oprettelse kr. 599. Supportaftalen er bindende i 12 måneder. Se gældende standardbetingelser for supportaftale

https://erpsupporten.dk/support/standardbetingelser-erpsupportaftale/

