
Prisliste for publisering av fôranalyser i PC-Horse

Hove Software LTD of Norway has the international rights to PC-Horse.
Contact address: Gyltevn. 29, 1443 Drobak, Norway, Tel. +47 95286107 
Email: knut.hove@outlook.com
See more at: www.pchorse.eu

PC-Horse inviterer nasjonale og internasjonale fôrprodusenter muligheten til å distribuere firmaets varemerke 
(Brand) og fôrenes næringsinnhold slik at de kan vises og brukes til beregning av fôrplaner og næringstilførsel. 
Fôrene er tilgjengelige i den såkalte Garantiforlisten (Norgeslisten). Næringsinnholdet i fôrene lagres sentralt i PC-
Horse fôrdatabase med de verdier som gjelder i produksjonslandet. Ved nedlasting av fôrdata i et annet land og en 
annen språkversjon omregnes alle verdier automatisk til de enheter for energi og protein som gjeller lokalt. 

Distribusjonsavtalen mellom PC-Horse og fôrprodusenten styrer hvordan Brands og enkeltfôr skal håndteres i det 
enkelte land. Vi kan også begrense distribusjonen slik at bare forprodusentens egne brukere, selektive kunder, og 
organisasjoner som for eksempel Høyskoler og naturbruksgymnasier får tilgang. 

For internasjonale fôrprodusenter og distributører gir opplegget til PC-Horse en unik mulighet til å levere fôrdata 
nøyaktig og uten forsinkelse til sluttbruker. Kostnadsmessig er løsningen også effektiv. I avtaletiden kan nye fôr leg-
ges til og eksisterende fôr endres etter behov. Dersom fôrene distribueres til flere land, gis det betydelig rabatt på 
distribusjonskostnadene i tilleggslandene. Fôranalysene krypteres, og kan bare benyttes av brukerne av PC-Horse.

Hva vises og hva kan beregnes i PC-Horse

47-PRICELIST2023

PREMIUM Distribusjon:  Fôranalyser distribueres 
til alle PC-Horsebruker.  

Grunnpakke: 9 500 NOK

Inklusive:  PC-Horse Konsulentversjon til fir-
maet inklusive en (1) brukerlisens for et land 
og et språk. Publicering av et (1) fôr i 1 land 
under et varemerke.

Extras:
per fôranalysis 900 NOK (max 25 000)
per tillagt varemerke 2 500 NOK
per tillagt landlista 4 000 NOK
per brukerlisens (ansatte) 400 NOK
Webhorse funksjonalitet (25 000 NOK)

SELECTIVE Distribusjon:  Fôranalyser distribueres 
til eget firma og specifiserte brukere.

Grunnpakke: 12 000 NOK

Inklusive:  PC-Horse Konsulentversjon til fir-
maet inklusive en (1) brukerlisens for et land 
og et språk. Publicering av et (1) fôr i 1 land 
under et varemerke.

Extras:
per fôranalysis 900 NOK (max 25 000)
per tillagt varemerke 2 500 NOK
per tillagt landlista 4 000 NOK
per brukerlisens (ansatte) 400 NOK

Alle priser exkl moms.

Priser:


