
Prislista för publicering av foderanalyser i PC-Horse

PC-Horse marknadsförs i Sverige av PC-Horse Sverige KB.
Telefon på kontorstid: 070-725 77 75 
email:jan@sjunnesson.nu
Läs mer på www.pchorse.se

PC-Horse erbjuder lokala och multinationella foderföretag möjligheten att distribuera företagets foderanalyser för 
visning och beräkning av foderstater i programmets obligatoriska foderlista - den sk.  Garantifoderlistan.   
 
Distributionsavtalet mellan PC-Horse och foderföretaget  styr hur varumärken, foder och länder ska hanteras .  Det 
finns även möjlighet att begränsa distributionen till endast det egna företagets användare och/eller till selektiva 
kunder och organisationer, t.ex högskolor och naturbruksgymnasier. 

För multinationella distributörer innebär möjligheten att distribuera sina foderdata omedelbart och utan fördröjn-
ing och omräkningsfel en avsevärd fördel. Kostnadsmässigt kan stora pengar sparas då det endast tillkommer en 
kostnad per extra land. Under avtalstiden kan nya foder läggas till och befintliga ändras obegränsat antal gånger.

Foderanalyserna krypteras och kan endast läsas av användare i PC-Horse.  
Fr.o.m 2021 har konceptet utökats med den kraftfulla  marknadsföringsfunktionen WebHorse.

Vad visas och kan beräknas i PC-Horse

PREMIUM Distribution:  Foderanalyser visas 
för alla användare av PC-Horse.  
Baspaket: 9 500 SEK

Inklusive:  PC-Horse Konsultversion till företa-
get inklusive en (1) användarlicens gällande 
för ett land och ett språk. Publicering av ett (1) 
foder i 1 land under ett varumärke.

Extras:
per foderanalys 900 SEK (max 25 000)
per tillagt varumärke 2 500 SEK
per tillagd landlista 4 000* SEK
per användare (normal) 400 SEK 
WebHorse-funktionalitet 25 000 SEK
per WebHorse-användare 700 SEK

* Resp språkversion av programmet ingår

SELECTIVE Distribution:  Foderanalyser visas för 
eget företag och specificerade användare.
Baspaket: 12 000 SEK

Inklusive:  PC-Horse Konsultversion till företa-
get inklusive en (1) användarlicens gällande 
för ett land och ett språk. Publicering av ett (1) 
foder i 1 land under ett varumärke.

Extras:
per foderanalys 900 SEK (max 25 000)
per tillagt varumärke 2 500 SEK
per tillagd landlista 4 000* SEK
per användare (personal) 300 SEK 
WebHorse-funktionalitet 25 000 SEK
per WebHorse-användare 700 SEK

Alla priser exkl moms.
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