Consultancydiensten, Trainingen en Applicatiebeheer

Productblad Strippenkaart
Consultancydiensten kunnen afgenomen worden op basis van de normaal geldende uur-tarieven. Omdat
het voor een organisatie soms lastig kan zijn om ad-hoc budget aan te vragen voor deze diensten is het
ook mogelijk om ze op voorhand in te kopen en deze tijd te gebruiken als een strippenkaart. Dit levert
naast eenvoudigere budgettering ook een financiëel voordeel op omdat de tarieven voor een strippenkaart voordeliger zijn dan individuele diensten.
Door op voorhand een aantal dagen ondersteuning in te kopen hoeft intern maar 1 keer budget aangevraagd te worden. Dit maakt mijn inzet flexibel voor de organisatie. In principe kunnen alle werkzaamheden verricht worden vanuit de strippenkaart. Deze vorm van ondersteuning is bij uitstek geschikt om
periodiek onderhoudswerkzaamheden te laten verrichtten aan de omgeving, om migraties van de
omgeving uit te voeren of om advies te krijgen over het juiste gebruik van de software en mogelijkheden
binnen uw organisatie.
Strippenkaarten worden indien gewenst in twee termijnen gefactureerd. 50% van het verschuldigd bedrag
wordt in rekening gebracht bij afname van de strippenkaart, de resterende 50% wordt gefactureerd na
het verstrijken van de halve looptijd van de strippenkaart of 6 maanden na de aanschaf van de kaart.
Het budget aan beschikbare uren wordt periodiek teruggekoppeld aan u zodat u altijd weet hoeveel tijd
nog opgenomen kan worden en hoe de verbruikte tijd besteed is.
Aanvragen van werkzaamheden via de strippenkaart kent door zijn flexibele productvorm de vrijheid
om wanneer het nodig is de werkzaamheden uitgevoerd te hebben zonder lange aankooptermijnen en
budgetten. Over het algemeen kan een aanvraag voor werkzaamheden binnen enige dagen tot een week
resulteren in uitvoering van de werkzaamheden.
De strippenkaarten zijn het gehele jaar vrij op te nemen en worden in principe per dagdeel verwerkt. U
kunt dus ook een 0,5 dag ondersteuning aanvragen indien dit beter uitkomt. Strippenkaarten kunnen gebruikt worden voor alle normale werkzaamheden zoals installaties, advies, migraties etc. Het kan zijn dat
een deel van de werkzaamheden en te verantwoorden uren niet on-site bij de klant wordt uitgevoerd, zeker als het gaat om het maken van adviezen, projectverslagen en rapportages. Hiervoor zal een sluitende
urenverantwoording worden aangeleverd.
Strippenkaarten zijn in principe 1 jaar geldig na afname. Strippenkaarten zijn verkrijgbaar in een 5,10 en
20 dagen variant. Bij afname van een strippenkaart wordt een korting verleend op het uurtarief waardoor dit product ook financiëel interessant is voor u als klant.
Heeft u meer vragen over dit product of is er maatwerk nodig, neem dan contact met SolvH op.
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