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VIPILON AFFALDSDATA SYSTEM
Firmaet Vipilon har udviklet et IT system der er I stand til at automatisere indberetning af affaldsdata til
Miljøstyrelsen.
Den overordnede ide med programmet er, at man ikke skal indtaste mere end højst nødvendigt, og ikke have flere
valgmuligheder end højst nødvendigt. Dette opnås bl.a. ved at man knytter relevante affaldsdata til de enkelte
kunder, og til de enkelte varer. Når man herefter laver en afregning, eller importerer en afregning fra et administrativt
program, fletter affaldsdata programmet automatisk disse affaldsdata sammen med aktuel vægt og andre data.
Når programmet er installeret og sat op, skal brugeren kun bruge ganske kort tid til at indberette affaldsdata til
miljøstyrelsen. Man vælger selv om man vil indberette en gang om året, eller oftere.

SYSTEM-TIL-SYSTEM UDGAVEN
System-til-System betyder, at når data er klar, sker selve indberetningen automatisk ved tryk på en knap. Herefter
overføres alle data automatisk til miljøstyrelsens affaldsdatasystem. Dvs. ingen csv filer man selv skal uploade, og
ingen besværlig indtastning på miljøstyrelsens hjemmeside.
Der er 3 forskellige måder at oprette data på:




Opret indberetningsdata direkte, med brug af vare- og kundekartoteker.
Lav Afregninger til dine kunder i programmet. Affaldsdata tilføjes automatisk, så data er klar til indberetning.
Der kan desuden også laves Faktura og Kreditnota.
Importer data fra et administrativt program eller et vejeprogram. Få automatisk tilføjet de nødvendige
affaldsdata, og indberet.

System-til-System udgaven indeholder følgende funktioner:










Opsættes til netop dit behov.
Opret Kunder og varer, med ønskede affaldsdata, f.eks. EAK koder.
Kan håndtere Import/Eksport af varer og kunder fra andre systemer.
Håndterer faktura, afregning og kreditnota. Data klargøres automatisk til indberetning.
Mulighed for import af data fra administrative programmer, eller vejeprogrammer (tilkøbs funktion). Data
overføres automatisk til indberetningsdata.
Der kan til enhver tid trækkes en rapport over behandlede affaldsdata. Her kan man indenfor ønsket
datointerval vælge alle varer og alle kunder, enkelt kunde eller enkelt vare og herefter få en detaljeret
rapport udskrevet.
Indbygget sikkerhedskopiering – Mist aldrig dine data igen.
Ubegrænset antal varer, kunder, afregninger, indberetninger osv.

BRUG SAMMEN MED EKSISTERENDE REGNSKABSPROGRAMMER OG VEJEPROGRAMMER
Der er I Vipilon Affaldsdata System-til-System udgaven mulighed for at arbejde sammen med virksomhedens
eksisterende programmer. I øjeblikket har vi integreret med C5, Dynamics C5 og Economic.
Vi sætter systemet op så brugeren, med ganske få klik, vil kunne indberette til miljøstyrelsen på baggrund af
eksisterende fakturaer/afregninger fra virksomhedens regnskabsprogram, eller fra vejninger via et vejeprogram.
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SERVICE & SUPPORT
Inkluderet I prisen på programmet er 3 års service og support. Her har vi mulighed for at servicere via mail, via telefon,
eller ved hjælp af en fjernsupport opkobling, hvor vi, sammen med vores kunde, kigger på problemet.
Foruden service medfølger 3 års adgang til gratis opdateringer af programmet, når der kommer nye udgaver.

PRISER
System-til-System udgaven, for de første 3 år
System-til-System udgaven, for hver efterfølgende 3 års periode

Kr. 14.995,Kr. 6.000,-

Prisen inkluderer fuld service og support i 3 år (Herunder adgang til opdateringer af softwaren)
Prisen dækker et enkelt p-nummer. Dvs. har du selv flere p-numre, kræves en licens for hver af disse.
Pr. ekstra p-nr, System-til-System, for de første 3 år
Kr. 10.000,Pr. ekstra p-nr, System-til-System, for hver efterfølgende 3 års periode
Kr. 4.000,Integration med eksisterende administrativt system (engangsbeløb)

Kr. 2.495,-

Et program kan sættes op til at kunne betjenes fra flere pc’er. Dette kræver ikke ekstra licenser.

SKAL VI DEMONSTRERE PROGRAMMET?
Vi kommer meget gerne en tur forbi din virksomhed for at præsentere Vipilon’s affaldsdata system, samt tager en lille
snak omkring hvordan vi vil kunne gøre dit arbejde med affaldsdata nemmere og mindre tidskrævende.
Der er også mulighed for en virtuel præsentation hvor vi gennemgår programmet over telefonen mens du kan følge
det hele på din egen computerskærm.
Bare kontakt os på mail eller telefon for at lave en aftale.

KORT OM VIPILON
Vipilon er en mindre software virksomhed som har udviklet prisbillige og effektive programmer til små og mellemstore
virksomheder siden 1995. Den røde tråd i alle programmerne er brugervenlighed.

KONTAKTOPLYSNINGER

Vipilon
Debel 5-7
7884 fur
Tlf: 30 29 37 49
mail: vp@vipilon.dk
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