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Då Hav och Vattens riktlinjer började bli klara våren 2015 beslöt Winbas tillsammans med Nordsjöfisk 
att utnyttja de nya reglerna till egen fördel och bygga rutiner runt Winbas för att  skapa ett komplett 
system för försäljning och beredning av fiskprodukter. 
 
Tänk att kunna erbjuda kunden redan från början hur fisken blivit fångad, varifrån den kommer och 
kanske till och med vilken båt som fångat den. 
 
Att hela tiden se hur många kilo det finns kvar att sälja av den speciella batchen oavsett om den 
säljes som hel fisk eller beredd. 
 
Att hela tiden se vad som finns i lager och vad som är beställt och skall komma hem av de olika 
produkterna. 
 
Att sedan hämta information från Hav och Vatten och skicka information vidare får man då på köpet. 
 
Spårbarhet och statistik på batch och orderradsnivå finns redan i vårt Affärssystem och används av 
många andra företag i livsmedelsbranschen. 

Nordsjöfisk har nu kört vårt gemensamma system sedan November 2015 och 
löpande rapporterat från början 2016. 

Tillsammans erbjuder vi nu Er andra i branschen att ta del av vår produkt. Testkörd och klar. 
 
Priser (alla priser exkl.mvs) 
 
Winbas Affärssystem bygger på samtidiga användare. Användare köper man och betalar sedan 
löpande uppdatering/support för. Se http://www.winbas.se/produkt/priser_och_villkor/ 
 
Fiskmodulen kostar 150.000 kr 
Utbildning 50.000 kr (40 timmar i paket) därefter 850 kr/tim 40 timmar anser vi räcker under en 
uppstart beräknad till 2 månader, därefter priset på själva Winbas Affärssystem 
 
 
*Systemkostnad 253.760 kr och därefter 2.500 kr/månad i Uppdatering/löpande support.  
 
*Beräkningsexempel system baserat på 8 samtidiga användare (antalet användare påverkar givetvis 
prisbilden på systemet) Fiskmodul 150.000, utbildning 50.000, Winbas 53.760. 
 
Se gärna vår YouTube presentation av systemet 
https://www.youtube.com/watch?v=Lg07mR0aAb8 
Övriga YouTube presentationer över Winbas hittar du här 
https://www.youtube.com/channel/UC7_p3cNHxeyWBIxC812Fcqg 
 
Är du intresserad vänligen kontakta Winbas Affärssystem eller Nordsjöfisk Ab för vidare diskussion. 

 Telefon 031 - 85 66 80 

 kontakt@winbas.com 
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