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Denne prisliste beskriver, hvordan man erhverver Safexpert™ licenser, 

tillægsmoduler, skabeloner, standarder, m.m. 
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Licenser grundlæggende. 
1. Først vælger man en grundlicens. Blandt følgende: Risk Assessment, Basic, Compact og Professional 

2. Derefter vælger man tillæg - som support, service, datapakker, skabeloner, standarder, osv. 

Man kan altid opgradere og altid tilkøbe tillægsmoduler. Service og support gælder for et år ad gangen. 

Kilden til denne prisliste er den originale i Euro på engelsk fra IBF. Den er på 14 sider og kan ses her:  

https://www.ibf.at/fileadmin/Dateidownloads/safexpert-pricelist-en-eur.pdf 

Den første licens er til normalpris. De efterfølgende licenser (follow-up) koster ca. 1/3 mindre per licens. En 

licens er enten flydende (floating) eller personlig. En ”floating” licens installeres på en server og giver 

adgang til ubegrænset antal brugere, dog kun en ad gangen. En ”personlig” licens installeres på en PC. 

 

 

 

Grundlicens. 
Udover at vælge grundlicens, skal man også vælge hvilket direktiv, man ønsker at operere efter:  

Maskindirektivet eller Lavvoltsdirektivet. Den indbyggede CE-Guide tilpasser sig det direktiv, man vælger. 

Der er 8 punkter i CE-Guide’n til MD og 6 punkter til LvD. Har man erhvervet begge direktiver, kan man 

skifte mellem dem. 
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Priserne på grundlicenser til Maskindirektivet er som følger (brune i cirkel er DKK, øvrige priser er i Euro): 

 

 

Priserne på grundlicenser til Lavvoltsdirektivet er som følger (alle priser er i Euro): 

 

Grundlicenserne er som følger: 

- Risk_Assessment. Kan kun anvendes til at gennemføre risikovurderinger (Ingen i DK bruger denne). 

En meget begrænset udgave 

- Basic. Typisk anvendt til at gennemse projekter og trække dokumentation ud 

- Compact. Er den mest solgte udgave (80-90% erhverver denne). Indeholder al grundlæggende 

funktionalitet til at gennemføre en CE-Mærkning. 

- Professional. Er blot en Compact sammen med en pakke af standarder. Funktionaliteten er som i 

Compact  

- Standards_Manager. Er som navnet siger et (mindre) modul til at administrere standarder. Det 

giver et overblik over firmaets standarder. Man kan søge, købe, opgradere og vedligeholde 

standarder i dette modul. F.x. til medarbejdere som skal administrere firmaets standarder. 

Standards_Manager medgår i Compact og Professional licenserne.  

 

Nedenfor ses indhold i de forskellige grundlicenser. 

 
Moduler i licensen 

Standards 
Manager 

Risk 
Assessment 

 
Basic 

 
Compact 

 
Professional 

Risikovurdering iflg. 12100  X X X X 

CE-Guide (Enten MD eller LvD)   X X X 

Referencer til standarder under risikovurdering   X X X 

Performance level eller SIL. Interface til SISTEMA   X X X 

Standards_Manager X   X X 

Piktogram bibiliotek (med indhold)    X X 

Brugermanual skabelon efter standarden 82079-1    X X 

Standard pakken ”Standard”    X X 
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Mulige tillæg (overblik). 
1. Service kontrakt  (Giver løbende opdateringer og fejlrettelser) 

2. Ubegrænset support (Adgang til ubegrænset lokal support samt den årlige brugerdag) 

3. Datapakker  (Adgang til bibliografiske date for samtlige standarder under et given direktiv) 

4. Standarder  (Kan købes gennem Safexpert™ i pakker) 

5. Farekildelister (Identificerede farekilder til en standard eller et direktiv) 

6. Farekildebeskr. (pre-definerede farekildebeskrivelser for VSSK’er i MD bilag 1) 

7. Løsningsmoduler  (pre-definerede mitigerende løsninger inkl. henvisning til standarder) 

8. Checklister (Checklister til standarder) 

9. Brugermanualer (Generering af brugermanual under risikovurdering) 

 

Service kontrakt. 
For at få løbende udvidelser, opdateringer og fejlrettelser skal man have en service kontrakt. Den tilgår IBF 

som gennemfører disse løbende. Opdateringer bliver tilgængelige under ”update wizard” og gennemføres 

herfra – som når man opgraderer sin smartphone. 

Hvis man fravælger service kontrakten, altså opsiger Safexpert™, kan man senere ”komme på vognen” igen 

ved at betale de fee’s som ligger mellem opsigelsestidspunktet og frem til nutiden samt betale et gebyr. 

 

Ubegrænset support. 
Ubegrænset dansk Safexpert™ support. Både teknisk (server, database, netværk, m.m.) og værktøjsmæssig 

support er ubegrænset tilgængelig. Inkluderet er desuden deltagelse på det årlige Safexpert™ brugermøde. 

Bowitek support rekvireres på: support@bowitek.dk. Husk at medsende et screendump af den fejl eller 

situation supporten ønskes til. 

Er der tale om en akut situation kan man ringe til Bowitek på: +45 27 88 06 60. 

Hvis man ikke betaler for support pakken kan man ikke forvente support. 

Se gerne ”support” afsnit på Bowitek hjemmeside:  
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Datapakker. 
En datapakke giver adgang til bibliografiske data for samtlige standarder i det pågældende direktiv. Denne 

database af standarder er blevet opdateret af IBF 2 gange dagligt siden 1995 på grundlag af ”EU Journal”. 

Udover søgning på farekilder i standarderne kan deres historik og forventet fremtid findes på et øjeblik. 

Hvis man for eksempel forventer at udgive/markedsføre en maskine i maj 2021, kan man altså se om de 

standarder, man har valgt at bruge, ændrer sig inden udgivelsesdatoen. Altså hvilke standarder der er 

aktuelle på markedsføringstidspunktet. 

Det årlige fee går til opdatering af databasen. Prisen er per installation/firma – ikke per bruger. Man skal 

altså blot bruge en datapakke per firma. 

MRL-EU datapakken (Maskindirektivet) 
Under maskindirektivet ligger der for eksempel cirka 1.500 standarder, hvoraf knap 1.000 er aktive. 

Pris: 3.075,- DKK årligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EU-Plus datapakken. Dækker Lavvoltsdirektivet, ATEX, trykdirektivet, RoHS, EMC 
I alt 12.000 standarder tilgængelige online. Pris: 3.075,- DKK årligt 

 

ON/ÖVE datapakken dækker østrigske forordninger og nationale standarder 
I alt 82.000 dokumenter tilgængelige online. Pris: Gratis, hvis man har MRL-EU og EU-Plus. 

 

Standarder. 
Man kan erhverve standarder på engelsk (samt tysk og fransk) gennem Safexpert™. De kommer fra det 

Østrigske standard institut og er altså magen til de standarder, man ellers kan erhverve i Europa. Ofte er de 

billigere og bedre – bedre da de ofte indeholder krydsreferencer og ”jumpmarks”. 

Man køber standarder enkeltvis eller i faste pakker (som ikke kan ændres). 
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STANDARD Pakken indeholder nedenstående (7) full-txt standarder. Pris: 8.662,- DKK / 1.200,- DKK årligt 

 
PS: Prisen til højre er i Euro og per styk, hvis man blot ønsker at købe den nævnte standard. 

 

PLUS Pakken indeholder nedenstående (59) full-txt standarder. Pris: 14.995,- DKK / 2.437 DKK årligt 

 

 

PS: Prisen til højre er i Euro og per styk, hvis man ønsker at erhverve den enkelte standard. 

Betaler man det årlige fee får man løbende opdateringer af standarderne i pakken, hvis de ændrer sig. Man 

skal derfor ikke købe standarden igen. 
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Farekildelister. 
Til enkelte direktiver og standarder er der udarbejdet farekildelister. Som direkte kan anvendes under 

risikovurderingen i Safexpert™. Som udgangspunkt stiller Safexpert™ farekildelisten fra EN ISO 12100 til 

rådighed. Man kan altså vælge at bruge en anden farekildeliste i værktøjet. Denne kan udarbejdes/købes. 

Følgende farekildelister kan erhverves hos Bowitek: 

EN 619 + A1:2010

Der er en verifikationsliste på knap 200 punkter i standarden. Standarden er desuden 

under revision per sep 2020 og kommer i en endnu større version. 49.995,-

EN ISO 4413:2010

Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their 

component 9.562,-

EN ISO 4414:2010

Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their 

components 9.562,-

EN ISO 10218-2:2011 Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 2 9.562,-

EN ISO 12100:2010 A-Standard under maskindirektivet 5.212,-

EN 13155:2003 + 

A2:2009 Cranes – Safety – Non-Fixed Load Lifting Attachments 9.562,-

EN 13849-1:2015

Maskinsikkerhed - Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer - Del 1: Generelle 

principper for konstruktion 14.995,-

EN ISO 13849-2:2012

En checkliste på en valideringsstandard, som denne, er egentlig en omfattende 

valideringsprotokol. Den kræver meget af brugerne for at kunne benyttes korrekt. 159.000,-

EN 13850:2015 Maskinsikkerhed – Nødstop – Principper for konstruktion 14.995,-

EN 14119:2013

Maskinsikkerhed – Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger – 

Principper for konstruktion og udvælgelse 14.995,-

EN 14120:2015

Maskinsikkerhed – Beskyttelsesskærme – Generelle krav til konstruktion, fremstilling 

og valg af faste og bevægelige afskærmninger 14.995,-

EN ISO 14122 (1-4) Safety of machinery - Permanent means of access to machinery 9.562,-

EN 60204-1:2018 Electrical equipment of machines 9.375,-

MD Machinery Directive 2006/42/EC, annex I (Maskindirektivet - Bilag 1) 3.150,-

MD Machinery Directive 2014/34/EU - Explosive Atmosphere 8.812,-

LvD Lavvoltsdirektivet 1.425,-

PeD Directive 2014/68/EU - Pressure Equipment (Trykdirektivet) 8.812,-  
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BSS (Bowitek Safety Solution). 
Med BSS kan man udarbejde en risikovurdering på langt nemmere vis end på traditionel maner. 

Ingredienserne til en risikovurdering findes i forvejen i BSS. Farekilder og risikonedsættende handlinger er 

beskrevet på forhånd såvel som udvælgelse og anvendelse af standarder - inkl. angivelse af afsnit. 

I stedet for at arbejde sig igennem en risikovurdering fra bunden, kan man altså konfigurere og tilrette sig 

til den i stedet. Man undgår simpelthen de tidskrævende formuleringer og beskrivelser samt den megen 

tid, der går man at læse og vælge relevante standarder. Denne arbejdsmåde sparer ofte over 50% af tiden. 

Risikovurdering ved hjælp af BSS i kun 6 (blå) trin: 

 

 

 

BSS består af: 

+75 Hazard Descriptions (farekildebeskrivelser). Disse dækker VSSK’erne i maskindirektivets bilag 1 

+180 Measures (risikonedsættende løsninger). Disse løsninger nedsætter risici’ene beskrevet i de 

foregående farekildebeskrivelser. Det gøres efter 3-trins metoden fra EN ISO 12100 og omfatter 

valg af relevante standarder samt komplette risikonedsættende beskrivelser 

Første licens:  18.975,- DKK som engangsbeløb plus 3.375,- DKK årligt (løbende opdateringer) 

Follow-up: 11.625,- DKK som engangsbeløb plus 2.212,- DKK årligt (løbende opdateringer) 

 

 

 

 

Bilag: BSS Moduloversigt, som viser indholdet i det tekniske bibliotek.  
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Checklister. 
For nogle standarder er der udarbejdet checklister. Typisk baseret på den valideringsliste, som findes 

bagerst i en given standard. De fleste standarder har ikke den liste indbygget, da er checklisten udarbejdet 

gennem erfaring med standarden sammenholdt med en struktureret gennemgang. 

Der kan også findes checklister til nogle direktiver. 

Følgende checklister kan erhverves:  

EN 619 + A1:2010

Der er en verifikationsliste på knap 200 punkter i standarden. Standarden er desuden 

under revision per sep 2020 og kommer i en endnu større version. 49.995,-

EN ISO 4413:2010

Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their 

component 9.562,-

EN ISO 4414:2010

Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their 

components 9.562,-

EN ISO 10218-2:2011 Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 2 9.562,-

EN ISO 12100:2010 A-Standard under maskindirektivet 5.212,-

EN 13155:2003 + 

A2:2009 Cranes – Safety – Non-Fixed Load Lifting Attachments 9.562,-

EN 13849-1:2015

Maskinsikkerhed - Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer - Del 1: Generelle 

principper for konstruktion 14.995,-

EN ISO 13849-2:2012

En checkliste på en valideringsstandard, som denne, er egentlig en omfattende 

valideringsprotokol. Den kræver meget af brugerne for at kunne benyttes korrekt. 159.000,-

EN 13850:2015 Maskinsikkerhed – Nødstop – Principper for konstruktion 14.995,-

EN 14119:2013

Maskinsikkerhed – Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger – 

Principper for konstruktion og udvælgelse 14.995,-

EN 14120:2015

Maskinsikkerhed – Beskyttelsesskærme – Generelle krav til konstruktion, fremstilling 

og valg af faste og bevægelige afskærmninger 14.995,-

EN ISO 14122 (1-4) Safety of machinery - Permanent means of access to machinery 9.562,-

EN 60204-1:2018 Electrical equipment of machines 9.375,-

MD Machinery Directive 2006/42/EC, annex I (Maskindirektivet - Bilag 1) 3.150,-

MD Machinery Directive 2014/34/EU - Explosive Atmosphere 8.812,-

LvD Lavvoltsdirektivet 1.425,-

PeD Directive 2014/68/EU - Pressure Equipment (Trykdirektivet) 8.812,-  

Der er stor forskel på størrelsen af standarder. Nogle indeholder meget få punkter og dermed en lille 

checkliste – andre standarder kan indeholde 200 punkter eller mere. Derfor kan der være stor forskel på 

størrelse og pris på disse checklister.   

En checkliste fortæller hvad man skal checke og hvordan. Den bruges typisk til at checke om man har 

gennemført sit arbejde med risikovurdering og om en given løsning er ”compliant” – altså i 

overensstemmelse med den standard man anvender. 

For at kunne anvende, herunder importere, checklister skal man erhverve modulet dertil. Check & 

Acceptance Assistant module. Pris: 5.325,- DKK plus 997,- DKK årligt. 
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Brugermanualer 
Under risikovurdering i Safexpert™ kan man udpege afsnit som være ”OI’er”, altså ”operating instructions”. 

Disse OI’er kan efterfølgende trækkes ud i f.x. word eller excel. Da kan man selv placere disse i egen 

brugermanual. 

Man kan også erhverve ”Operating Instructions Assistant”, som giver mulighed for at anvende et word 

dokument som skabelon til brugervejledning. Under risikovurdering i Safexpert™ kan man således løbende 

placere OI’erne i de respektive afsnit i word skabelonen. Så er man langt med brugermanualen. 

Pris: 1.875,- DKK som et engangsbeløb. 

 

Den typiske Safexpert™ installation. 
Produkt Engang Årlig 

Safexpert™ Compact first-license (floating license) 18.975  

Safexpert™ Compact first-license service contract  3.375 

Safexpert™ Compact first-license unlimited support incl. participation in users-day  3.375 

MRL-EU Datapackage (bibliographic data for all MD standards through 25 years)  3.075 

Subtotal (engangsbeløb/årligt) 18.975 9.825 

GRANDTOTAL 28.800 

 

STANDARD Pakke med standarder. 
Mange til køber STANDARD pakken med standarder og betaler det årlige opdateringsgebyr. Dermed er alle 

opdateringer af standarderne inkluderet. Pris 8.662 DKK plus 1.200 DKK årligt. 

 

PLUS Pakke af standarder. 
En stor del tager desuden den store PLUS pakke med 59 standarder til 14.995 DKK plus 2.437 DKK årligt. Det 

er langt billigere end at købe de enkelte standarder. Plus alle ændringer er inklusiv når det årlige beløb 

betales. 

 

BSS. 
En del virksomheder erhverver BSS (Bowitek Safety Solutions). Det tekniske bibliotek, hvori der ligger pre-

definerede farekildebeskrivelser og løsningsmoduler for de godt 75 VSSK’er i maskindirektivets bilag 1. En 

komplet samling skabeloner til at gennemføre en risikovurdering. 

Det er langt nemmere og hurtigere at udarbejde en risikovurdering, når man har et grundlag der bygger på 

maskindirektivets bilag 1. Man undgår de tidskrævende formuleringer og beskrivelser samt tiden med at 

læse og vælge relevante standarder. Dette arbejde er gjort og løsningerne følger 3-trins modellen i 12100. 

Pris: 18.975,- DKK som engangsbeløb plus 3.375,- DKK årligt for løbende opdateringer. 
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Licenser og priser – samlet overblik. 
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