
Välj licensstorlek – välj en eller flera licensnivåer beroende på behovet inom verksamheten

Volymnivå

Ange antal anställda* à 217 SEK/person och kalenderår

Motsvarar en genomsnittlig mängd kopierat och delat material på 10 sidor per anställd* och arbetsvecka (400 sidor per år).
Volymlicens väljs för den del av verksamheten där medarbetarna har ett stort behov av kunskaps- och informations-
inhämtning. Volymlicensen är avsedd för de medarbetare som ofta laddar ner, skriver ut, skannar, fotokopierar och delar. 
Exempelvis via det interna nätverket, i utbildningssammanhang, via mejl etc.

Normalnivå

Ange antal anställda* à 108,50 SEK/person och kalenderår

Motsvarar en genomsnittlig mängd kopierat och delat material på 5 sidor per anställd* och arbetsvecka (200 sidor per år).
Normallicensen speglar den genomsnittlige medarbetarens beteende. I sidmängden har hänsyn tagits till att samtliga 
medarbetare inte alltid själva laddar ner, skriver ut, skannar, fotokopierar och delar, men ändå tar del av sådant som 
andra har kopierat. Exempelvis via det interna nätverket, i utbildningssammanhang, via mejl etc.

Basnivå

Ange antal anställda* à 54,25 SEK/person och kalenderår

Motsvarar en genomsnittlig mängd kopierat och delat material på 2–3 sidor per anställd* och arbetsvecka (100 sidor per år).
Baslicens väljs för den del av verksamheten där medarbetarna har ett mer begränsat eller oregelbundet behov av att 
ladda ner, skriva ut, skanna och fotokopiera, men ändå tar del av sådant som andra har kopierat. Exempelvis via det interna 
nätverket, i utbildningssammanhang, på möten, via mejl etc.

*Licensen gäller för anställda och andra personer med särskild anknytning till verksamheten exempelvis styrelsemedlemmar, 
konsulter m.fl.

Verksamheten har totalt  antal anställda

Vi har tagit del av licensvillkoren och förbinder oss att följa dessa.
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När du väljer licensnivå

1. Fyll i verksamhets- och adressuppgifter samt namnet på aktuell kontaktperson.

2. Gör en bedömning av hur mycket som uppskattningsvis kopieras och delas inom verksamhetens
olika delar.

Även om inte alla medarbetare alltid själva laddar ner, skriver ut, skannar, fotokopierar och
delar påverkas ändå sidmängden av att dessa personer tar del av sådant som andra har kopierat.
Exempelvis via det interna nätverket, i utbildningssammanhang, via mejl etc.

3. Varje sida av en artikel, bild etc. som kopieras, skannas eller laddas ner räknas som en kopiesida.
Läggs materialet ut på verksamhetens slutna nätverk eller sparas på servern åtkomligt för
medarbetarna, multipliceras den utlagda eller sparade sidmängden med det antal personer som
har tillgång till informationen.

Digitala presentationer för möten och utbildning innehåller ofta skärmdumpar, nerladdade
texter eller bilder m.m. Delas materialet ut i pappersform, via mejl eller på det interna nätverket
multipliceras sidmängden inkopierat material med det antal medarbetare som får tillgång till
informationen.

4. De flesta verksamheter bör teckna licens för flertalet anställda som på något sätt har tillgång till
datorer eller tar del av annan kopierad information. Välj en eller flera licensnivåer beroende på
om behovet ser olika ut inom olika delar av verksamheten.

5. Även om verksamheten har tecknat abonnemangsavtal eller prenumerationstjänster för t.ex.
bildbanker, faktadatabaser etc. har medarbetare normalt behov av att kunna ladda ner och
komplettera med skyddat material från webben och andra källor. För att det ska vara lagligt behövs
Bonus Copyrights Access arbetsplatslicens som komplement till sådana avtal.

6. Blanketten för licensansökan finns även att ladda ner från vår hemsida
https://www.bonuscopyright.se/upphovsratt/vara-avtal/arbetsplats/ för att enklare kunna fyllas i.

Mejla ifylld blankett till info@bonuscopyright.se eller posta till: 
Bonus Copyright Access, Box 45006, 104 30 STOCKHOLM

Läs mer på vår hemsida: www.bonuscopyright.se

Kundnummer:
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