Priser for partnere med mange frilansere
Onboarding
av frilanser

Bakgrunnssjekker av
mennesker / ansatte

Fakturering

Utbetalinger

Andre tjenester

Pre-kvaliﬁsering av
frilanserse - Inkluderer:

Sjekk og veriﬁkasjon av
personer/ansatte Inkluderer:

Fakturering og innhenting av betaling fra
kunder - Inkluderer:

Utbetalinger til
frilansere - Inkluderer:

Priser

� oppsett og vedlikehold
av API eller ﬁlutveksling

� oppsett og vedlikehold
av API eller ﬁlutveksling

eSignatur BankID

� ID-sjekk

� sjekk av visum, arbeidstillatelse, bankkonto
� sjekk av opp til tre
partnerspesiﬁkke krav
(f.eks førerkort, helsepersonellnr, hms-kort....)

� innhenting og analyse av
politiattest

� policydokument
(valgfritt)

� arkiv og dokumentasjon

� politiattest (valgfritt,
dersom lovpålagt)

� e-kurs om overgrep med
kunnskapstest
� support

� produsere og sende
fakturaer fra partner til
kunder (inntil to ganger
per måned)
� sende fakturaer i ønsket
format (EHF, pdf, e-post...)
Benytte Manymore.com
Stripe key (for norske
kortbetalinger og intl
betalinger)

3%

� utbetaling Lønnstjeneste
(inntil to ganger per
måned)
� utbetaling Faktureringstjeneste (inntil to ganger
per måned)
� samlefakturering (èn
faktura per måned til
partner for alle frilansere)
� månedlig avstemmingsmøte

15 kr per stk

eSignatur manuell

5 kr per stk

Engangs politiattest eller
bakgrunssjekk

129 per kr

Konsulenttjenester,
skreddersydde rapporter
etc.

800 kr per time

� support
� standardrapporter
Priser per måned

Priser per måned

Priser per måned

Priser per måned

< 20 onboardings
159 kr per stk

1 admin/6 personer

< 20 fakturaer/mnd

< 20 frilansere
599 kr

20 - 50 onboardings
149 kr per stk

5 admin/50 personer

20 - 50 fakturaer/mnd

20 - 50 frilansere
999 kr

50-100 onboardings
129 kr per stk

25 admin/250 personer

50 - 100 fakturaer/mnd

50-100 frilansere
1,999 kr

100-200 onboardings
119 kr per stk

100 admin/1,000 personer

100 - 200 fakturaer/mnd

100-200 frilansere
2,999 kr

> 200 onboardings
Etter avtale

> 1,000 personer
Etter avtale

> 200 fakturaer/mnd

> 200 frilansere
Etter avtale

90 kr

440 kr

2,280 kr

8,000 kr

199 kr
299 kr

399 kr

499 kr

Etter avtale

Kontakt oss
manymore.com
sales@manymore.com

993 33 805

BESTILL ET MØTE

