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Upphandling	  tävlingssystem	  	  -‐	  jämförelse	  av	  offerter	   	  

SBK	   EVRY	  
	  

Vem	  äger	  systemet?	  

SBK	  äger	  systemet	   Evry	  äger	  systemet.	  
	  

Vad	  kostar	  det?	  

10kr	  per	  start	  plus	  7500:-‐	  per	  månad.	  	   10kr	  per	  start	  de	  tre	  första	  åren	  därefter	  5	  kr	  
per	  start.	  

	  

Systemet	  vi	  väljer	  måste	  vara	  så	  flexibelt	  och	  så	  utvecklingsbart	  att	  vi	  inte	  får	  stopp	  på	  t.ex	  
önskade	  regelrevideringar	  för	  att	  tävlingssystemet	  inte	  klarar	  av	  det	  eller	  att	  det	  kostar	  extra	  
att	  få	  den	  utvecklingen.	  

Det	  är	  helt	  beroende	  av	  vilken	  utveckling	  vi	  
önskar.	  Vi	  får	  lämna	  en	  kravspecifikation	  
över	  den	  utveckling	  vi	  vill	  ha	  så	  får	  SBK	  
återkomma	  i	  frågan.	  SBK	  föreslår	  att	  vi	  
avsätter	  2	  kr	  per	  start	  i	  en	  utvecklingsfond	  
för	  att	  bekosta	  vidare	  utveckling	  av	  
systemet	  för	  SAgiKs	  räkning.	  (ca	  240	  000	  
per	  år	  med	  dagens	  antal	  starter.)	  

Evry	  har	  lämnat	  en	  offert	  på	  den	  utveckling	  
vi	  ser	  att	  vi	  önskar	  idag	  och	  allt	  vi	  
efterfrågat	  ingår	  i	  offerten.	  På	  konkret	  
förfrågan	  om	  regelrevideringar,	  nya	  
poängtabeller,	  cuper	  eller	  nya	  storlekar	  så	  
är	  svaret	  att	  utvecklingen	  ingår.	  
Det	  är	  först	  om	  det	  handlar	  om	  att	  bygga	  
om	  systemet	  till	  något	  helt	  annat	  som	  det	  
kan	  bli	  fråga	  om	  annan	  kostnad.	  	  

	  

Hur	  många	  anställda	  finns	  det	  i	  företagen	  och	  hur	  garanteras	  tryggheten	  för	  oss?	  

Idé	  och	  Vision	  är	  ett	  nystartat	  företag	  (2014)	  
som	  drivs	  av	  tre	  personer.	  

EVRY	  omfattar	  ca	  11000	  anställda	  över	  Norden	  
varav	  ca	  2000	  i	  Sverige.	  	  

	  

Idag	  används	  Firefox	  4	  som	  klient	  och	  det	  blir	  inte	  tillförlitligt.	  Hur	  är	  er	  lösning?	  

Inga	  direkta	  planer	  på	  att	  byta	  den	  idagsläget.	   Hela	  systemet	  kommer	  att	  byggas	  i	  ”molnet”.	  
Hög	  tillförlitlighet	  och	  vi	  betalar	  för	  att	  kunna	  
vara	  där	  med	  vårt	  tävlingssystem	  och	  hänger	  
med	  i	  ev	  uppdateringar.	  

	  

Hur	  ser	  tidplanen	  ut	  för	  att	  ha	  ett	  nytt/uppdaterat	  tävlingssystem	  med	  ny	  modern	  design	  och	  
databas	  och	  plattform?	  

Det	  får	  ske	  efterhand	  som	  ni	  lämnar	  
kravspecifikation	  på	  vilka	  uppdateringar	  ni	  ser	  
behövs.	  Vi	  kommer	  att	  göra	  det	  här	  
allteftersom	  och	  har	  ingen	  direkt	  tidplan.	  

Klart	  för	  drift	  1/1	  2016	  
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Hur	  får	  vi	  teknisk	  support	  samt	  arrangörs-‐	  och	  användarsupport.	  

Mellan	  10-‐12	  varje	  vardag	  via	  kansliet.	  
Frivilligsupporten	  som	  vi	  tror	  består	  av	  4	  
stycken.	  

Mellan	  8-‐17	  varje	  vardag.	  Utbildar	  sk	  
superanvändare	  (frivilligsupport)	  för	  att	  bistå	  
med	  användarsupport	  på	  helger	  och	  vardagar	  
efter	  17.	  

	  

	  

Justeras	  
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