AGORAS
0,24€

Arvonlisävero

* Sisältää kaikki maksujärjestelmät, tulosohjelman sekä transaktion

0,99€ /lähtö
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Tähän lisätään vielä luottokortti/liikuntasetelin %provisio, mikäli käytetään näitä maksutapoja. Mikäli
palvelumaksu, alv 24 %, mikäli saamme
maksunvälittäjästatuksen, alv tippuu 0 %:in (hintaa
alennetaan!)

0,50€ /maksutapahtuma transaktiomaksuissa alv-kanta 0%

- Pankin transaktio (alv 0%, transaktio)

Lähtökohtainen palvelu-/transaktiomaksu

0,20€ /lähtö

ei sisällä luottokorttien valuuttamuutoksia (+40€/kk)

* Vain euromääräisten maksujen vastaanotto,

seura hankkii oman "verkkokauppatunnuksen"

KITU 2.0:n pankkimaksujärjestelmässä jokainen

Selitys

- Tulosohjelma (sis. alv)

KITU 2.0 (tämä on kuvauksen perusteella otaksuttu kustannusarvio järjestelmnän käytöstä)
- Pankin maksujärjestelmä 73,16 e/kk (sis. alv)
877,92€
/vuosi

Ei erillisiä kehittämiskustannuksia, mutta ohjelmiston käyttöönotto edellyttää 5 vuoden sitoutumista.

Jatkokehitystä voidaan toteuttaa vain, kun rahoitus on olemassa.

Arvio nykyisestä KITU 2.0 kehityskustannuksesta liikkuu tasolla +150 000 €.

KÄYTTÖKUSTANNUKSET SEURALLE

AGORAS

KITU 2.0

KEHITTÄMISKUSTANNUKSET

vähintään kirjalliseen budjettitarjoukseen perustuvat luvut.

Mikäli KITU 2.0:n kustannusrakenne tai kustannukset poikkeavat allaolevasta, pyydämme SAGIa esittämään oikeat,

KITU 2.0:n kustannukset perustuvat keskusteluun SAGIn kanssa sekä kokouksissa esitettyihin ja tai muutoin esilletulleisiin lukuihin.

Tässä vertaillaan Agoraksen ja tiedossa olevien KITU 2.0:n käyttökustannuksia.

HINTAVERTAILU

Kustannus per lähtö

Kustannukset yht.

1 227,60€
1 227,60€
1,23€

1,23€

1,28€

736,56€
736,56€

1,86€

1 277,92€

1 117,92€

Kustannus per lähtö

200,00€

120,00€

Pankin transaktio (ka 2,5 starttia/ohjaaja)

200,00€

120,00€

Tulosohjelma

877,92€

1000

877,92€

600

Maksujärjestelmä

HUOM! Tähän tulee lisäksi vielä SAGIn häntämaksu. Tällä hetkellä 0,80 e/lähtö.

AGORAS

KITU 2.0

Seuran kilpailuissa lähtöjä vuodessa yht.

Esimerkki kustannuksista, sis ALV:

KITU2.0:n ja AGORASin kustannusvertailuja

1,23€

1 841,40€
1 841,40€

0,99€

1 477,92€

300,00€

300,00€

877,92€

1500
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v. 2017
v. 2018
Yhteensä

0,14 €

Kehittäminen
Ylläpito
64 000,00 €
87 900,00 €
17 000,00 €
151 900,00 €
17 000,00 €

e/lähtö (oletus 120 000 starttia)

*otaksuttu tilanne 5/18, Agilityliitto
tarkentaa summat viimeistään
kokouksessa

SAGIlta poistuu kustannus KITU 2.0:n käytöstä
Säästö SAGIlle vuodessa

10 kuukauden osuus lähdöistä 100.000 kpl

Mikäli siirrytään Agorakseen:
Siirtymävaihe, kun vanhaan kituun ilmoittaudutaan (kesto 10kk)

0,14 € /lähtö
17 000,00 € sis. alv 24%

0,15€ /lähtö (Alv 0%)
0,04€ alv 24%
0,19€ Yht
18 600,00€
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Jatkokehitystä voidaan toteuttaa vain, kun rahoitus on olemassa.
Arvioimme, että KITU 2.0:n kehittäminen Agoraksen palvelutasolle tulisi maksamaan noin 200.000-300 000 € lisää.
Mikäli arvio on väärä, toivomme SAGIn oikaisevan arvion viimeistään kokouksessa esittämällä vähintään budjettitason tarjouksen.

Kitu 2.0:n ylläpitokustannukset 17.000 e / vuosi
* Jos tämä lisätään häntämaksuun, niin:

Kitu 2.0:n kehittäminen ja korjaaminen

KUSTANNUKSET SAGILLE
Mikäli pysytään Kitu 2.0:ssa:

Seura

AGORAS
Sagi

Seura

Jäsenmaksujen automatisointi
Kommunikointi tuomarin kanssa yhden alustan kautta, esteluettelo, kenttäkoot ym.
Kisamaksujen/tilien tarkistus jää pois
Talkootöiden listaaminen helpottuu
Numerointi automatisoituu (ja pystytään jättämään esim hukassa olevat lähtöliivit pois laskennasta)
Rokotusten tarkistus suoraan tietokannasta (nykyään vain pistokokeilla, mutta kuitenkin)
Sähköinen kisakirja ja tulokset
Automatisoidut maksupalautukset (ja häntävero, mikäli laki sallii)
Jäsenhakemukset tämän kautta
Liikuntaseteleiden käyttö kaikille seuroille
Tulosohjelma

Ranking päivittyy automaattisesti
Arvokisoihin ilmoittautumisen avaaminen vain tietyn rankingsijoituksen tai tulosperusteen saavuttaneille koirille.
Tuloksien saanti ajallaan on varmaa, sillä seurat saavat maksun vasta tarkistettuja tuloksia vastaan
Mikäli laki sallii, suoritetaan SAGIn häntämaksujen keräys automaattisesti maksujärjestelmän yhteydessä,
Kurssianomukset ja kurssien hallinnointi (maksut, seurojen suositukset, tieto kurssin käyneistä SAGIlle)
Koirien mittaustulosten syöttö järjestelmään
Sähköinen kisakirja ja tulokset
Agoras kehitys mahdollisten uusien sääntömuutosten myötä ei vaikuta lajiliiton talouteen

RESURSSISÄÄSTÖT
KITU 2.0
SAGI
Esitys, SAGI esittää arvion työntekijöiden ja seuratoimijoiden resurssien käytöstä KITU 2.0:n aikana
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