
 

 
 

 

ecclesia.tab: 
Prisliste 
Oppdatert pr. 27.01.2023. 
Alle priser er oppgitt eks. mva. 
 
Ecclesia.tab for web - er prissatt ift kundens størrelse og omfanget av bruk. 
Totalkostnaden settes sammen av en grunnkostnad og kostnader ved ekstra 
brukerkontoer og tilleggsmoduler/tjenester. 
 
Prisen er på flere punkter satt ut fra kundens størrelse i en trappetrinnsmodell ut 
fra folketall. Kunden er å forstå som den enkelte gravferdsetat - begrenset til 
enkeltstående kirkelige fellesråd eller kommuner. Interkommunale 
samarbeidsavtaler eller prosti-vise avtaler e.l. må løses ved å legge sammen 
prisene for de enkelte deltagende kommuner. Merk også at folketall nedenunder 
er basert på folketallet i kommunen, og at dette jevnlig oppdateres, og at kunden 
ved hopp fra en kategori til en annen, vil følge prislista også i dette hoppet. 
 

Oppstartskostnad: 
 
Dette er en kostnad som påløper KUN ved første gangs omlegging til systemet, og skal dekke 
oppsett og konvertering av gamle data. Skulle man velge å diskontinuere kundeforholdet for så å 
vende tilbake, vil det tilkomme oppstartskostnad på ny. Oppstartskostnaden inkluderer 
konvertering fra Kirkedatas Gravlund, mens konvertering fra andre systemer vil vurderes fra 
tilfelle til tilfelle.  
 

Folketall (<=) Oppstart 
3.000 4.000 
5.000 6.000 

10.000 6.000 
15.000 8.000 
20.000 10.000 
30.000 15.000 
40.000 15.000 
50.000 20.000 
75.000 25.000 

100.000 30.000 
150.000 35.000 
200.000 40.000 
300.000 60.000 
400.000 75.000 
600.000 90.000 
800.000 120.000 

1.000.000 150.000 
 

  



 

 
 

 

Løpende kostnad/grunnkostnad: 
 
Den løpende kostnaden inkluderer drift, backup, service/kundestøtte og 
vedlikehold/oppdateringer av systemet. Med i denne prisen følger én stk brukerkonto av type 
superbruker, samt drift av nettsted for gravplassen (minus domene). 
 

Folketall (<=) Månedlig  Omregnet til årlig 
3.000 515 è 6.180 
5.000 825 è 9.900 

10.000 1.015 è 12.180 
15.000 1.260 è 15.120 
20.000 1.450 è 17.400 
30.000 1.975 è 23.700 
40.000 2.610 è 31.320 
50.000 3.015 è 36.180 
75.000 3.785 è 45.420 

100.000 4.360 è 52.320 
150.000 4.885 è 58.620 
200.000 5.705 è 68.460 
300.000 6.510 è 78.120 
400.000 7.305 è 87.660 
600.000 10.605 è 127.260 
800.000 13.580 è 162.960 

1.000.000 17.040 è 204.480 
 

Ekstra brukerkontoer: 
 
Grunnpakken kommer med én konto av type superbruker. Det er selvsagt anledning til å ha flere 
kontoer av typen superbruker, men det er altså bare én som følger med i grunnprisen. 
 
Ellers har vi følgende kontotyper med angitt funksjonalitet: 
- Superbruker: kan gjøre alt av å legge til, endre, fjerne, inklusive å tildele rettigheter til de andre 
brukerne, opprette gravplasser og felt, samt styre globale innstillinger innen f.eks. fakturering. Det 
er bare superbrukere som har tilgang på kundestøtte per telefon, mens de andre brukerne kun har 
tilgang via det elektroniske kundestøttesystemet. 
- Skrivebruker: kan gjøre det samme som en superbruker med unntak av følgende: 
   - Kan ikke legge til gravplasser og felt 
   - Kan ikke tildele rettigheter til andre brukere, og kan selv begrenses av den som er superbruker 
   - Kan ikke endre globale innstillinger 
- Lesebruker: har tilgang til å se de samme områdene som en skrivebruker, men ikke endre noe. 
- Mini-lesebruker: en begrenset utgave av lesebrukeren - spesielt egnet for de ute på 
gravplassen. Mini-lesebrukeren kan ikke se regnskapet, og kan heller ikke slå opp i folkeregisteret. 
 
For å opprette en brukerkonto er det et etableringsgebyr og en månedlig avgift. 
Etableringsgebyret tilkommer også når man endrer rettighetsnivå på en eksisterende bruker - 
f.eks. fra Lesebruker til Skrivebruker. 
 
Månedlige summer vises i denne tabellen: 
Kontotype Etableringsgebyr Månedlig sum 
Superbruker (pr. stk. utover Grunnpakken) 630 352 
Skrivebruker/scanner (pr. bruker) 630 240 
Lesebruker (pr. bruker) 630 144 
Mini-lesebruker (pr. bruker) 630 100 

 



 

 
 

 

Rabattordning for samarbeidskontoer mellom fellesråd: 
ecclesia.tab for web gir glimrende muligheter for å opprette fleksible samarbeidsordninger 
mellom forskjellige kirkelige fellesråd. For den som allerede har en brukerkonto i et fellesråd, vil 
man kunne få konto i et annet fellesråd helt uten månedskostnad. Merk at vanlig etableringsgebyr 
tilkommer: 

• Rabatten gis kun for samme kontotype eller rimeligere kontotype. 
• Rabatten gjelder ikke for de som i utgangspunktet har mini-lesebruker 
• Det fellesrådet/kommunen du oppretter din ekstra konto i betaler for opprettelse av 

ekstrakontoen - ikke det fellesrådet/kommunen hvor du har din primære konto. 
 

Noen priseksempler: 
 
Eksempel 1: kommune med 2.500 innbyggere og kun en bruker: 
Etableringsgebyr: 4.000,- eks mva = 5.000,- inkl. mva. Månedlig avgift: 515,- eks mva = 643,75 
inkl. mva. Årlig blir dette 6.180,- eks mva = 7.725,- inkl. mva. 
 
Eksempel 2: kommune med 12.000 innbyggere, én superbruker og to skrivebrukere: 
Etableringsgebyr: 8.000,- + 2*630,- eks mva = 9.260,- eks mva = 11.575,- inkl. mva 
Månedlig avgift: 1.260,- + 2*240,- eks mva = 1.740,- eks mva = 2.175,- inkl. mva. Årlig blir dette 
20.880,- eks mva = 26.100,- inkl. mva. 
 

Testkonto: 
 
Ved behov for en midlertidig testkonto, for eksempel i forbindelse nye integrasjoner eller store 
restruktureringer, kan vi opprette en kopi av deres database og la denne få en separat innlogging. 
Den løpende kostnaden for tilgang til testkonto er 30% av grunnprisen på hovedkonto. I tillegg 
betales et ordinært etableringsgebyr for hver bruker som skal ha tilgang. Det påløper ingen ekstra 
månedlig kostnad per bruker. 
 

Folkeregisteret: 
 
Vi hjelper dere med å inngå avtale med TietoEVRY. For detaljer rundt priser for selve 
oppslagene henviser vi til TietoEVRY. Merk at hver person og hver relasjon (barn, ektefelle, 
foreldre) det slås opp på, regnes som oppslag - og at det er litt forskjellige prissettinger her. 
Vi tar oss ikke betalt pr oppslag, men vi tar en pris for selve tilknytningen til folkeregisteret. 
Denne prisen er avhengig av kommunestørrelse som følger: 
 

Folketall (<=) Månedlig  Omregnet til årlig 
10.000 100 è 1.200 
20.000 110 è 1.320 
50.000 135 è 1.620 

100.000 205 è 2.460 
200.000 275 è 3.300 
400.000 345 è 4.140 
600.000 420 è 5.040 
800.000 490 è 5.880 

1.000.000 600 è 7.200 
 
Ved første gangs opprettelse eller ved ny igangsettelse etter evt opphold, tilkommer også et 
etableringsgebyr på 750,- eks mva. 
 



 

 
 

 

Kartmodul (GIS): 
 
Kartmodulen er en tilleggsmodul til systemet for å vise geografisk korrekte kart. Selv om den er 
en tilleggsmodul, så er det slik at, når den inkluderes i abonnementet, så blir den fullt og helt 
integrert med systemet. Du trenger altså ingen programmer som kjøres ved siden av, men du får 
kartene integrert inn rett i gravkortet, søket, stellistene mm. De som ikke ønsker en slik modul 
som legger til rette for nøyaktige kart, har selvsagt full tilgang til de logiske bokse-kartene i 
systemet uten å måtte ha denne tilleggsmodulen for kart. 
 
Oppstartskostnad for kartmodul: 
 
Dette er en kostnad som påløper KUN ved første gangs oppstart av kartmodulen, og skal dekke 
oppsett og tilrettelegging av 100% korrekte data etter at Geosense har validert og kvalitetssikret 
dem (se om oppmåling lenger nede). Skulle man velge å diskontinuere denne tilgangen til 
kartmodulen for så å vende tilbake, vil det tilkomme oppstartskostnad på ny. 
 

Folketall (<=) Oppstart 
15.000 5.000 
30.000 7.500 
75.000 10.000 

150.000 15.000 
200.000 17.500 
300.000 22.500 
400.000 27.500 
600.000 35.000 
800.000 45.000 

1.000.000 55.000 
 
Løpende kostnader for teknisk løsning for digitale kart: 
 
Den løpende kostnaden inkluderer drift, backup, service/kundestøtte og 
vedlikehold/oppdateringer av systemet. Å gi publikum tilgang til de samme kartene via 
gravplassens publikumsnettsted er inkludert i prisen. Oppdateringer av kartgrunnlaget etter første 
gangs innlegging kommer i tillegg. 
 

Folketall (<=) Månedlig  Omregnet til årlig  
10.000 450 è 5.400 
15.000 480 è 5.760 
20.000 555 è 6.660 
30.000 710 è 8.520 
40.000 1.050 è 12.600 
50.000 1.125 è 13.500 
75.000 1.295 è 15.540 

100.000 1.615 è 19.380 
150.000 1.940 è 23.280 
200.000 2.260 è 27.120 
300.000 2.585 è 31.020 
400.000 2.905 è 34.860 
600.000 3.430 è 41.160 
800.000 4.275 è 51.300 

1.000.000 5.040 è 60.480 
 



 

 
 

 

Oppmåling 
 
For å dra nytte av kartmodulen må gravplassene måles opp. Vi har en avtale med 
oppmålingsfirmaet GeoSense med kontorer på Østre Toten og Mosjøen, og vi kan varmt 
anbefale dem for oppmåling og tilrettelegging. Dersom dere har kartdata fra før eller vil bruke 
andre firma til oppmålingen, er det helt i orden, men da ber vi dere sende kartfilene til oss når 
dere er klare, og så vil Geosense gi et tilbud på den siste tilretteleggingen og kvalitetssikringen. 
Dette trenger ikke å bli mye dersom dere har laget filene etter vår oppskrift, men det er 
nødvendig at vi gjør det på en slik måte for å sikre kvaliteten i systemet. 
 
Kartfilene vi vil bør fortrinnsvis være på formatet SOSI Gravplass, men vi kan også motta på 
andre vektoriserte formater som f.eks. AutoCAD, Quadri e.l. Data må leveres på en enhetlig og 
samordnet form mht temakoder (6399 for grav), og unike identer på Grav-identene 
(Objektkode). Alle graver må være en unik flate, og objektkoden skal være på formen 
"gravplassnr.felt.rad.nr". 
 

Arkivintegrasjon: 
 
Ecclesia har en egen modul for integrasjon mot arkivsystemer. Med denne integrasjonen aktivert 
vil man få tilgang på dokumenter fra postjournal med relevant kobling mot de forskjellige kort i 
Ecclesia, og man vil kunne produsere dokumenter i Ecclesia som automatisk blir arkivert og 
klassert i arkivsystemet. 
 
Gjennom et samarbeid med Kirkerådet/KA/Kirkepartner har vi lagt spesielt til rette for systemet 
Public 360 som er valgt som fellesløsning for Den norske kirke.  Andre systemer som vil benytte 
samme ecclesia-integrasjon har selvsagt anledning til dette. Og om det trengs spesialintegrasjoner, 
så vil dette kunne prises særskilt. Dette gjelder i særlig grad da gravferdsetatene som er 
kommunale og som benytter andre arkivløsninger i kommunalt oppsett. 
 
Oppstartskostnad for arkivintegrasjon: 
 
Dette er en kostnad som påløper KUN ved første gangs oppstart av arkivintegrasjonen - evt ved 
bytte av arkivsystem. Dersom kunde velger å diskontinuere denne tilgangen til arkivintegrasjonen 
for så å vende tilbake, vil det tilkomme oppstartskostnad på ny. 
 

Folketall (<=) Oppstart 
15.000 5.000 
30.000 7.500 
75.000 10.000 

150.000 15.000 
200.000 17.500 
300.000 22.500 
400.000 27.500 
600.000 35.000 
800.000 45.000 

1.000.000 55.000 
 
Løpende kostnader for arkivintegrasjon: 
 
Den løpende kostnaden inkluderer drift, backup, service/kundestøtte og 
vedlikehold/oppdateringer av systemet. 
 

Folketall (<=) Månedlig  Omregnet til årlig  
10.000 450 è 5.400 
15.000 480 è 5.760 
20.000 555 è 6.660 



 

 
 

 

30.000 710 è 8.520 
40.000 1.050 è 12.600 
50.000 1.125 è 13.500 
75.000 1.295 è 15.540 

100.000 1.615 è 19.380 
150.000 1.940 è 23.280 
200.000 2.260 è 27.120 
300.000 2.585 è 31.020 
400.000 2.905 è 34.860 
600.000 3.430 è 41.160 
800.000 4.275 è 51.300 

1.000.000 5.040 è 60.480 
 
 

Info-API: 
 
Ecclesias Info-API er en tilleggsmodul til systemet for å betjene tredjepart med systematisk 
informasjonsuthenting og oppslag. Typiske brukere av denne tjenesten vil være 
slektsforskningsdatabaser, infotavler på gravplassen (f.eks. Procon Digital) mm. Med dette APIet 
aktivert vil eksterne systemer kunne gjøre oppslag og avanserte søk mot Ecclesias database og 
hente ut informasjon om grav, gravlagte og gravminner (inklusive foto). Dersom det finnes GIS-
abonnement vil også digitale kartverk og anvisninger kunne hentes ut. Merk at følgende 
informasjon ikke vil kunne hentes ut: 

• Gravlagte i anonym grav 
• Informasjon om festere 
• Bestillings- og seremoniinformasjon 

 
Oppstartskostnad etter avtale, basert på konulentsats og medgått tid til oppsett. 
 
Løpende kostnader for info-API: 
 
Den løpende kostnaden inkluderer drift, backup, service/kundestøtte og 
vedlikehold/oppdateringer av systemet. 
 

Folketall (<=) Månedlig  Omregnet til årlig  
3.000 220 è 2.640 
5.000 335 è 4.020 

10.000 390 è 4.680 
15.000 505 è 6.060 
20.000 560 è 6.720 
30.000 785 è 9.420 
40.000 1.010 è 12.120 
50.000 1.180 è 14.160 
75.000 1.515 è 18.180 

100.000 1.740 è 20.880 
150.000 1.960 è 23.520 
200.000 2.245 è 26.940 
300.000 2.580 è 30.960 
400.000 2.920 è 35.040 
600.000 4.270 è 51.240 
800.000 5.445 è 65.340 

1.000.000 6.800 è 81.600 
 



 

 
 

 

 

KS SvarUt-integrasjon: 
 
KS SvarUt er en tjeneste fra KS for å sende ut brev og fakturaer via ulike kanaler basert på at 
man kjenner mottakers fødselsnummer eller adresse. Ecclesia sender over grunnlaget, og så vil 
SvarUt sende ut korrespondansen. Der dere har mottakers fødselsnummer, vil utsendingen først 
gjøres digitalt via kanaler som Digipost og Altinn. Hvis mottakeren ikke åpner eller ikke kan nås 
digitalt, sendes vanlig frankert konvolutt automatisk i posten. 
 
Kirkepartner har klargjort KS SvarUt for kirkelige enheter, og gjort avtale med KS. Egen 
tilleggsavtale for dette tegnes med Kirkepartner. De volumbaserte kostnadene for bruk av KS 
SvarUt fra KS og DIFI faktureres via Kirkepartner, eller direkte fra leverandøren for sentral print 
iht. deres priser. Vår kostnad er kun for selve integrasjonen mellom Ecclesia og SvarUt. 
 
Oppstartskostnad for SvarUt-integrasjon: 1.500,- + mva 
 
Løpende kostnader for SvarUt-integrasjon: 
 
Den løpende kostnaden inkluderer drift, backup, service/kundestøtte og 
vedlikehold/oppdateringer av systemet. 
 

Folketall (<=) Månedlig  Omregnet til årlig  
5.000 100 è 1.200 

10.000 130 è 1.560 
15.000 195 è 2.340 
20.000 260 è 3.120 
30.000 390 è 4.680 
40.000 520 è 6.240 
50.000 650 è 7.800 
75.000 975 è 11.700 

100.000 1.275 è 15.300 
150.000 1.440 è 17.280 
200.000 1.650 è 19.800 
300.000 1.900 è 22.800 
400.000 2.145 è 25.740 
600.000 2.805 è 33.660 
800.000 3.450 è 41.400 

1.000.000 4.220 è 50.640 
 
 

Visma Enterprise toveisintegrasjon via webservice: 
 
Filbasert integrasjon med manuell overføring av fakturagrunnlag eller konteringer er inkludert i 
grunnprisen for Ecclesia. Prisene nedenfor gjelder automatisert toveisintegrasjon der 
fakturagrunnlag og betalingsinformasjon overføres direkte mellom systemene. 
 
Oppsett og drift av Visma Enterprise via kommunen og tilleggstjenesten for webservice (WS) 
faktureres fra Visma eller via kommunen iht. Visma sine priser. Vår kostnad er kun for selve 
integrasjonen mellom Ecclesia og Visma Enterprise. 
 
Oppstartskostnad for Visma Enterprise WS-integrasjon: 4.500,- + mva 
 



 

 
 

 

Løpende kostnader for Visma Enterprise WS-integrasjon: 
 
Den løpende kostnaden inkluderer drift, backup, service/kundestøtte og 
vedlikehold/oppdateringer av systemet. 
 

Folketall (<=) Månedlig  Omregnet til årlig  
5.000 100 è 1.200 

10.000 130 è 1.560 
15.000 195 è 2.340 
20.000 260 è 3.120 
30.000 390 è 4.680 
40.000 520 è 6.240 
50.000 650 è 7.800 
75.000 975 è 11.700 

100.000 1.275 è 15.300 
150.000 1.440 è 17.280 
200.000 1.650 è 19.800 
300.000 1.900 è 22.800 
400.000 2.145 è 25.740 
600.000 2.805 è 33.660 
800.000 3.450 è 41.400 

1.000.000 4.220 è 50.640 
 
 

Kommunesammenslåinger og oppsplittinger 
 
Mange kommuner ble slått sammen den 1.1.2020. Noen skal splittes opp igjen, og det kan også 
bli ytterligere sammenslåinger i de kommende årene. Vi vil da kunne bistå med spleising av 
databaser og nødvendig omnummerering, overføring av brukerkontoers tilgangsrettigheter mm. 
 
Prisen blir en sum av et gebyr på 2.000,- + mva per kommune som skal slås sammen eller splittes 
opp, og følgende trappetrinn ift størrelse på den samlede kommunestørrelsen: 
 

Folketall (<=) Grunnpris  To kommuner Tre kommuner 
10.000 4.000 è 8.000 10.000 
20.000 6.000 è 10.000 12.000 
40.000 8.500 è 12.500 14.500 
60.000 10.000 è 14.000 16.000 
80.000 12.000 è 16.000 18.000 

100.000 15.000 è 19.000 21.000 
150.000 20.000 è 24.000 26.000 
200.000 25.000 è 29.000 31.000 
300.000 30.000 è 34.000 36.000 
400.000 35.000 è 39.000 41.000 
600.000 40.000 è 44.000 46.000 
800.000 50.000 è 54.000 56.000 

1.000.000 60.000 è 64.000 66.000 
 
Ift månedsavgifter praktiserer vi at hovedmånedssummen løper ut kalenderåret for de "gamle" 
databasene, og så løper nye avgifter basert på større kommunestørrelse fra nytt kalenderår. 
 



 

 
 

 

Publikumssider 
 
Det finnes et integrert publikumssystem i Ecclesia. Dette kan man skru på selv inne i systemet, 
og verken oppstart eller drift vil koste noe ekstra. Tidligere eier tilbød også tilpassede nettsider via 
plattformen Cornerstone. Disse nettsidene er i ferd med å fases ut, og vil måtte erstattes av det 
integrerte publikumssystemet eller nye nettsider levert av Vitec Agrando mot en tilleggskostnad. 
 

Konsulentsatser 
 
1.500,- + mva per time – deles inn i påbegynte halve timer. 
 


