
Resultat24 AS 
  

Kontrakt HMS-portalen 
 

mellom 
 

_________________ og Resultat24 AS 
 
Det inngås herved avtale om leveranse av HMS verktøy gjennom portalen https://hmsportalen.no  
 
Informasjon om tekniske/anlegg som virksomheten har ansvaret for (brukes for å konfigurere bruker): 
 

Kryss av for det som er aktuelt: 
 

Brannvarslingsanlegg  Naturgass og gass under trykk  

Heis  Sprinkler  

IA bedrift  App for avviksregistrering  

  

Antall brukere  

 
 

 Arkivmodulen gir fri tilgang til å opprette/laste opp og lagre dokumenter inntil 500 MB hvor back-up 
er inkludert. Ønskes utvidelse med 500 MB inkludert back-up belastes dette ekstra med kr. 100 pr. 
år. 

 Innlogging er sikret med SLL kryptering. 

 Tilgang for 2 brukere inkl. i basis pris. 
 Mulighet for å bestille app som gir tilgang til direkte registrering i portalen. Gjelder de fleste typer 

smart telefoner/lesebrett/tablets. * Vi anbefaler minimum 3G tilgang eller ice nett for effektiv opplasting av bilder. 

 
 

Leveranse Pris 

Etablering 2 brukere Kr.  600,00 

Etablering 3-10 brukere Kr.  600,00  

Etablering 11-20 brukere Kr.  600,00  

Etablering 21-30 brukere Kr. 600,00 

Etablering 31-40 brukere Kr. 600,00 

Abonnement pr. år Kr. 3500,00 

App / 2 brukere pr. år  Kr. 2000,00 

App / 3-5 brukere pr. år +1000 pr. bruker 

App / 6-10 brukere pr. år + 800 pr. bruker 

App / 11-40 brukere pr. år + 500 pr. bruker 

   
 
Fakturering: 
Årlig forskuddsfakturering ultimo desember eller primo januar. Alle priser er oppgitt eks mva. 
 
Konsulenttjenester: 
Pris pr time 790,- + kjøring 
 
Prisreguleringer: 
Resultat24 AS kan indeksregulere priser. Andre reguleringer utover denne krever 6 måneders skriftlig 
varsel.  
 
Oppsigelse: 
Avtalen kan sies opp med 6 måneders skriftlig varsel.   
 
Alle priser er oppgitt eks mva. 
 
 
Sted: ______________     Dato: ______________ 
 
 
_______________________________   __________________________________ 
Signatur virksomhet   Signatur Resultat24 AS 

https://hmsportalen.no/


Resultat24 AS 
  

 
 

FAKTURA OPPLYSNINGER 

HMS portal for virksomheter. Abonnementet er løpende til skriftlig oppsigelse foreligger. 

 

 

Virksomhetens navn: _____________________________________  

Organisasjons nr.                                                                                . 

Besøksadresse:          _____________________________________ 

E-post:                       _____________________________________ 

 

Bestilt av:        Telefon: 

 

Faktura- Navn: _____________________________________  

Adresse Gateadresse: _____________________________________  

 Postboks: _____________________________________  

 Postnr/-sted: _____________________________________  

                  Merkes:       _____________________________________ 

Mail for fakturmottak*:  _____________________________________ 

*Dersom det ikke oppgis e-post adresse for fakturamottak vil det påløpe et administrasjon gebyr på 100,- 

 
 

Legg ved utfylt kontrakt og send din bestilling til post@hmsportalen.no 


