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Creditan hinnasto 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinnat ovat 12 kuukauden tilausjaksolta ja niihin lisätään alv. 24 %. 
 
Hinnasto koskee vuoden 2018 aikana alkavia tilausjaksoja.  
Maksuaika on 14 päivää. 
 
Tietoa lisenssityypeistä on tämän hinnaston lopussa.   
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Credita Julkiset hankinnat hinnat 2018 

               

Käyttäjälisenssit (Hinta per käyttäjä) 

1 Käyttäjä    307 € 

2-5 käyttäjää   220 € 

Yli 5 käyttäjää   190 € 

 

Organisaatiolisenssit       Julkiset hankinnat 

50 käyttäjää   1765 € 

100 käyttäjää   2790 € 

150 käyttäjää   3640 € 

200 käyttäjää   4400 € 
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Credita Virallinen lehti hinnat 2018  

              

Käyttäjälisenssit (Hinta per käyttäjä) 

1 Käyttäjä    185 € 

2-5 käyttäjää   135 € 

Yli 5 käyttäjää   115 € 

 

Organisaatiolisenssit       Virallinen Lehti 

50 käyttäjää   1065 € 

100 käyttäjää   1680 € 

150 käyttäjää   2195 € 

200 käyttäjää   2655 € 
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Lisenssityypit 
 
Käyttäjälisenssi 
Palvelun käyttöoikeus on nimetyillä käyttäjillä. Käyttäjien tunnistus tapahtuu 
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjälisenssi on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen 
käyttöön, eikä siihen liittyviä tunnuksia saa luovuttaa muille henkilöille. 
 
Organisaatiolisenssi 
a) Henkilökohtaisilla tunnuksilla 
Samat ehdot kuin käyttäjälisenssissä. 
b) IP-tunnistuksella 
Credita on koko organisaation vapaassa käytössä. Lisenssin käyttäjämäärä määräytyy 
potentiaalisten käyttäjien lukumäärän mukaan. Potentiaalisiksi käyttäjiksi lasketaan kaikki 
Creditaa mahdollisesti työssään käyttävät henkilöt. 
 
Oppilaitoslisenssi 
Palvelun käyttöoikeus on oppilaitoksen opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Hinta määräytyy 
oppilaitoksen opiskelijoiden (FTE) ja henkilökunnan yhteenlasketun lukumäärän mukaan. Kysy hintaa. 
 
Kuntalisenssi 
Palvelun käyttöoikeus on kaikilla kunnan hallinnossa työskentelevillä. Kuntalisenssi ei 
kuitenkaan koske kirjastoja, oppilaitoksia eikä kuntien liikelaitoksia tai kunnan omistamia 
yrityksiä. Kuntalisenssin hinta määräytyy kunnan väkiluvun mukaan. Kysy hintaa 
 
Kirjastolisenssi 
Palvelun käyttöoikeus on yleisen kirjaston asiakkailla ja henkilökunnalla. Kirjastolisenssin 
hinta määräytyy kirjaston toimialueen väkiluvun eli kirjaston käyttäjäkunnan mukaisesti. 
Muiden kuin yleisten kirjastojen lisensseistä sovitaan erikseen. Kysy hintaa 
 
asiakaspalvelu.credita@edita.fi 
puh. 020 450 2040 
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