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Octopus ® er et komplet ERP-, Økonomi- og regnskabssystem, 
som dækker lige fra Indkøb og Produktion til Detailhandel med 

Butiksløsninger samt indbygget online E-handel 
 
 

Information  
 

- og råd til små og mellemstore virksomheder 
 
 

Løsningen er udviklet gennem de sidste 25 år af: 
 

 
 

Industrileddet 17 – 4000 Roskilde 
 
 

Telefon 46 38 33 55 
Telefax 46 38 44 51 

 
Email : ph@octopus.dk 

 
 

Octopus ® er et registreret varemærker tilhørende Paarup Hansen ApS 



 
   

Information  
 

 - om Octopus ® til små og mellemstore virksomheder 
 
 

I alt kr. 292,- pr. måned  
 

for regnskabsfunktioner og fakturering inkl:  
 

• Leje af Octopus ® programlicens 
• Lynhurtig afvikling over Internettet 
• Fremtidige programopdateringer 
• Daglig Backup af alle dine data 
• Serviceaftale med Fri Hotline 

 
Kan det virkelig være rigtigt ? 

 

 

 
Ja - og endda uden, at du skal købe nogle programlicenser og vi 
opretter endvidere dit regnskab helt gratis. 
 
Det eneste, du skal købe, er nogle konsulenttimer til din uddannelse, så 
du kan være sikker på, at du kommer både godt fra start og godt i mål 
(se mere under individuel uddannelse på side 5). 
 
Prisen afhænger selvfølgelig af, hvor mange moduler du har behov for 
og hvor mange brugere, der skal kunne benytte regnskabet på samme 
tidspunkt (se prislisten på side 10).  
 
Men for kr. 292,- pr. måned kan du arbejde med dit debitor, kreditor- 
og finansregnskab uden databegrænsninger og fakturere dine kunder, 
så fakturaerne automatisk er bogført alle steder med det samme. 
 
Vi håber, at denne folder kan hjælpe dig på vej til en fremtidig effektiv 
administration af dit regnskab og logistikfunktioner. 
 
 

NB. Alle priser i denne folder er eksklusive moms. 
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Generelt om Octopus ® 
 
Octopus ® dækker alle de væsentlige administrative funktioner i din virksomhed 
med en fleksibel opbygning af de enkelte programmoduler i en fælles grafisk 
funktionsmenu.  
 

 
 
Med Octopus ® kan du frit vælge hardware/software platform (Windows, Linux, 
Unix, AIX), men de fleste mindre virksomheder vælger at afvikle løsningen over 
Internettet på vores ASP kundeserver, så man kan få adgang til regnskabet uanset 
hvor i Verden, man befinder sig. 

Som Octopus ® bruger er du sikret en fremtidig kontinuitet, hvilket vi har et 25 års 
historisk bevis for. Mange af vores kunder har skiftet system flere gange i løbet af 
disse år, men hver gang har de kunnet bevare såvel data som programmer. 

Det er ellers en normal fremgangsmåde, at begrænse systemers levetid til fordel 
for løbende annonceringer af helt nye produkter. For at få del i videreudviklingen, 
er kunderne ofte nødt til at kassere det gamle system og investere i et helt nyt. 
Hertil kommer ny uddannelse af personale, evt. genindtastning af oplysninger og 
tab af gamle statistik-oplysninger m.m. 

Med Octopus ® behøver du ikke at skifte system de næste mange år, selvom din 
virksomhed vokser og får behov for flere funktioner som elektronisk fakturering, 
lønregnskab og meget andet (se kundeudtalelser på side 6). 

Vi vil ikke afvise, at andre leverandører har intensioner om en tilsvarende 
kontinuitet og i en salgssituation påstår, at dette er tilfældet.  

 
Vi har bare ikke kendskab til andre danske 

systemer med et troværdigt historisk bevis!!! 



 
   

Individuel uddannelse 
 
 

 
 
Vi har mange års erfaring i at igangsætte nye kunder med Octopus ® regnskabs-
moduler og det viser sig altid, at en individuel uddannelse giver langt det bedste 
resultat. 
 
Når brugere deltager i et standard kursus sammen med flere andre deltagere fra 
andre firmaer, er der ofte stor forskel på de enkelte personers tekniske baggrund 
og så kan det være svært for alle at få fat i alle de vigtige detaljer. 
 
Derfor anbefaler altid en individuel uddannelse hos kunden selv og med udgangs-
punkt i kundens egne data. 
 
Så når man meget langt på 3-4 timer og det kan ofte være rigeligt i én omgang, 
da koncentrationen efter en halv dags undervisning for alle mennesker begynder 
at falde kraftigt. 
 
Det er herefter meget bedre at aftale at mødes igen en anden dag, når man har 
haft lejlighed til at arbejde i dagligdagen med de ting, man lige har lært. 
 
Så selvom du er ny IT-bruger og ikke tidligere 
har arbejdet med regnskab og fakturering på 
computer, skal du ikke være nervøs for, om 
det er til at finde ud af. 
 
Vi tilpasser bare tempoet, så det passer dig og 
vi kan garantere dig, at du efter vores første 
besøg er i stand til at lave dine egne fakturaer 
i systemet, så de aldrig mere skal bogføres 
bagefter manuelt. 
 
Og straks fra starten er vores effektive Hotline 
også parat til at hjælpe dig, når du er i tvivl. 
 



 
   

Vi har mange eksempler på troværdige 
 

 
 

Afvikling via Internettet 
 
Det er utrolig dejligt, at jeg kan få 
adgang til regnskabet, uanset om jeg 
er i firmaet eller arbejder hjemme. 
 

Linda Hansen,  
Kai Due A/S 

 
Octopus ® har givet mig en utrolig 
frihed til at bogføre og hjælpe mine 
klienter, uanset hvor i Verden, jeg 
befinder mig. 
 

Gitte Petersen,  
GP Bogføring og 
Regnskabsservice 

 
Som nystartet firma passer det os fint, 
at vi kan starte med et økonomisystem 
via Internettet uden investering og 
besværlig installation. 
 

Henrik Pedersen,  
SPH Teknik ApS 

 
Det er en fantastisk lettelse, at både vi 
og Revisor kan få adgang til vores 
regnskab og alle vores bilag via 
Internettet. 
 

Anders Nielsen,  
dataDane Computer 

 
 

 

Fremtidssikring med 
mange gode referencer 
 
Octopus ® har nu hjulpet os i mere end 
25 år med effektivt at styre alle vores 
forretninger og lagerflow. 
 

Peter Müller,  
Aage Müller Roskilde 

 
Octopus ® har nu i mere end 20 år 
hjulpet os i det daglige med at holde 
effektivt styr på alle vores 
igangværende opgaver. 
 

Lisette Thomsen,  
PP Brolægning A/S 

 
Det økonomisystem, vi anskaffede I 
1982 var meget moderne og det er det 
stadig efter 26 år via vores løbende 
opdateringer. 
 

Morten Gadsbøll, 
Gadsbøll Virum 

 
Kollegernes anbefaling var en 
afgørende faktor i vores valg af nyt 
økonomisystem, som vi skiftede til 
over en weekend. 
 

Michael Bendtsen, 
Lyddæmpercentralen 

 



 

 
   

Kundeudtalelser (Testimonials) 
 

 
Professionel  
personlig service 
 
Når man skal holde styr på mere end 
50.000 varenumre, er det godt at have 
en lokal IT-leverandør, som kan tale 
vores sprog. 
 

Kim Jensen,  
Bruun & Co Autodele 
Roskilde  

 
Når man ikke selv er IT-nørd, er det 
meget betryggende at tale med nogle 
folk, som er helt ned på jorden. 
 

Jacob Müller,  
JM Reklame Roskilde 

 
Vi foretrækker, at være en stor kunde 
hos et mindre lokalt IT-firma, i stedet 
for at være en lille ubetydelig kunde 
hos et stort multinationalt selskab. 
 

Preben Nielsen,  
Renovations Transport 
Roskilde A/S 

 
Det er utrolig dejligt, at man med en 
lokal totalleverandør i Roskilde, kan få 
hurtigt hjælp til alle IT-opgaver, når 
man skal starte en ny virksomhed. 
 

Lise Kjærgaard,  
Scan Fruit Denmark 

 
”Man mærker stor forskel på, at 
Octopus ® Hotline er bemandet med de 
mennesker, der har lavet systemet og 
ikke blot med nogle tilfældige IT-
supportere” 
 

Poul-Erik Porse,  
Delektor Tech ApS 

 

 

 
Bred løsning med mange 
funktioner og indbygget  
online E-handel 
 
Det er en positiv overraskelse at over 
40% af vores reservedelsordrer nu 
kommer ind automatisk via Octopus 
online E-Handel. 
 

Steen Grønlund,  
Ketner Outdoor A/S 

 
Alle vores kunder kan nu både bestille 
varer og se deres individuelle priser på 
alle produkter med Octopus ® online E-
handel. 
 

Bjarne Nielsen,  
Telau A/S 

 
Det er utrolig dejligt at arbejde med et 
godt lønsystem, som er fuldt integreret 
i de øvrige regnskabsfunktioner. 
 

Kirsten Volders,  
Tune ny Grusgrav A/S 

 



 

 
   

Elektronisk samhandel 
 
Octopus ® online E-Handel 
 
Paarup Hansen har udviklet en komplet E-handelsløsning, som på mange måder 
differentierer sig fra de normalt benyttede teknikker.  
 
Vi kalder løsningen Octopus ®  On-Line E-handel, da funktionerne baseres på en 
direkte sammenkobling med virksomhedens økonomisystem (Octopus), så data 
altid er opdaterede (realtid) uden at skulle udveksle større datamængder med 
jævne mellemrum mellem økonomisystemet og en web-server.  
  
Selve E-handelsløsningen foregår online direkte på de aktuelle data i Octopus ®  
databasen og kaldes med et simpelt hyperlink fra ønsket hjemmeside eller fra en 
gemt genvej fra Windows Skrivebordet.  
 
Der skal altså ikke programmeres avancerede funktioner til hjemmesiden, som evt. 
blot kan være en enkel velkomstside.  
 
Den anvendte teknik giver en række umiddelbare fordele : 
 

• Nemmere vedligeholdelse af data uden besværlig upload/download af data 
• Automatisk realtidsdata med meget hurtige svartider  
• Procedurer for rabatter og specialpriser fra ERP-løsningen benyttes direkte 
• E-handelsløsningen udvikles i samme miljø som økonomisystemet 
• Prisen gør, at selv meget små virksomheder kan få glæde af løsningen 
• Servicering af den samlede løsning bevares hos ERP-leverandøren 

  
Elektronisk fakturering 
 
Kan I ikke lige sende en kopi af fakturaen  
som .PDF fil på mail til mig ? 
 
Det hører man efterhånden tit og kunden går ofte 
ud fra, at det er en selvfølge, at alle leverandører 
bare kan gøre dette uden videre. 
 
Det kan du også i Octopus, blot ved at bede om 
udskrift af faktura (eller andet dokument) til en 
bestemt (gratis) .pdf Printer og uden at du skal 
anskaffe licens til nogle ekstramoduler. 
 
Vil du også kunne sende fakturaer og ordrer m.v.  
elektronisk som en fast procedure til nogle af dine  
kunder (ex. fakturaer til offentlige kunder), skal  
du derimod anskaffe et af vores ekstra moduler. 
 
Det koster typisk kr. 1.000,- som basispris (købspris) eller i alt kr. 65,- i månedlig 
Licensleje, Service og Hosting.  



 

 
   

Octopus ® ASP kundecenter 
 

 
Få adgang til dit regnskab uanset hvor i Verden, du 
befinder dig. 
 
 
I disse ”outsourcing” tider er der flere og 
flere kunder, som efterspørger en løsning 
baseret på afvikling over Internettet i stedet 
for etablering af eget serverudstyr. 
 
Octopus ® ERP økonomisystem er som skabt 
til dette formål, da programmerne naturligt 
afvikles via ”tynde klienter” som ikke stiller 
væsentlige krav til PC-arbejdsstationer, men 
hvor data og programmer behandles på den 
centrale server, så kun taste-/musetryk og 
skærmbilleder transmitteres over netværket. 
 
 
Fordelene ved en ASP-løsning er blandt andet : 
 

• Nemt og hurtigt at komme i gang 
• Ingen investering i dyrt serverudstyr 
• Automatiske programopdateringer 
• Ingen omkostninger til vedligeholdelse af serverudstyr 
• Mulighed for leje af softwarelicenser 
• Runtime opdateringer er inkluderet 
• Ingen udgifter til backup af egen server 
• Opbevaring af server og data i sikret serverrum 
• Højeste mulige ”oppe-tid” fra flere lokationer 
• 24 timers driftsovervågning 
• Stabil E-handelsløsning 
• Max. hastighed (upload) til afdelingskontorer 
• Nem etablering af hjemmearbejdspladser 
• Ingen uforudsete omkostninger 

 
Allerede i 2005 etablerede vi et ASP- kundecenter med dedikeret fejltolerant 
kundeserver, som er placeret hos et professionelt hostingcenter, hvor vi efter nøje 
overvejelser har valgt Netgroup Data Center A/S i Glostrup. 
 
Her er serveren professionelt sikret mod indbrud, brand og strømudfald, da to store 
dieselgeneratorer står klar til at tage over, hvis elforsyningen skulle svigte og der 
er etableret en betryggende backup ordning, hvor der altid vil eksistere en 
sikkerhedskopi af gårsdagens data/programmer på en anden fysisk lokation. 

  



 

 
   

Octopus ® Prisliste 
 

Octopus Pris Leje Service Hosting Leje, service 

Basispriser ved køb 2,50% 2,00% 2,00% og hosting 

            
Finansregnskab 1.000   25   20   20   65 
Debitorer 1.000   25   20   20   65 
Kreditorer 1.000   25   20   20   65 
            
Bogholderi (3-pakke) 2.500   63   50   50 163 
            
Kundeordre 1.000   25   20   20   65 
Fakturering 1.000   25   20   20   65 
Lagerregnskab 1.000   25   20   20   65 
            
Administration (3-pakke) 2.500   63   50   50 163 
            
Handelspakke (6-pakke) 5.000 125 100 100 325 
            
Indkøbsstyring 1.000   25   20   20   65 
            
Produktstruktur 1.000   25   20   20   65 
Materialestyring 1.500   38   30   30   98 
Kapacitetsstyring 1.500   38   30   30   98 
            
Produktion (3) 3.000   75   60   60 195 
            
Projektregnskab 1.500   38   30   30   98 
Lønregnskab 1.500   38   30   30   98 
Detailhandel 1.000   25   20   20   65 
            
Elektronisk betaling    500   13   10   10   33 
Anlægsregnskab    500   13   10   10   33 
Stregkodeløsning 1.000   25   20   20   65 
            
Interface til MS-Office    500   13   10   10   33 
Octopus Paperless 1.000   25   20   20   65 
Intrastat    250     6    5    5   16 
            
E-Faktura (PBS/OIOUBL) 1.000   25   20   20   65 
            
EDI Grundmodul    500   13   10   10   33 
EDI Kundeordrer 1.000   25   20   20   65 
EDI Kundefaktura 1.000   25   20   20   65 
            
Web-oplysninger    500   13   10   10   33 
E-Handel 5.000 125 100 100 325 
            
POS Kasseprogram (*) 5.000 125 100 100 325 
            
Acucorp licenser ( 2.000 ) (Købes kun hvis egen server)   65   65 
            

 

 
 

Procent af basispris for ekstra brugere  - op til 5, herefter op til 10 osv. : 
 
 

 
 

 

Alle priser er ex. moms - Leje- service- og hostingprisen er pr. måned 



 

 
   

Hvordan kommer du i gang ? 
 
 

 
 
 
Send en mail til ph@octopus.dk eller ring på 46 38 33 55, så vi 
sammen kan gennemgå dine behov på både kort og lang sigt. 
 
Vi laver gerne helt uden forbindende og gratis et detaljeret forslag til 
dig, så du er sikker på, at der ikke bagefter kommer uforudsete 
udgifter. 
 

 
Hvis der er funktioner, du gerne 
vil se, arrangerer vi gerne en 
demonstration enten hos os, på 
jeres adresse eller måske blot 
over telefonen. 
 
Da installationen er meget 
enkel, kan vi via mail sende dig 
den fornødne opsætning og en 
genvej til et ”demo” regnskab og 
på få minutter kan vi så over 
telefonen vise dig de ønskede 
funktioner.  
 
Men ring endelig, hvis der er noget 
du er i tvivl om. 



 

 
   

Du kan læse mere om de forskellige Octopus ® moduler på : 
 

www.octopus.dk 
 
 
 
 
 

 
 

Industrileddet 17 – 4000 Roskilde 
 
 

Telefon 46 38 33 55 
Telefax 46 38 44 51 

 
Email : ph@octopus.dk 

 
 
 
 
Paarup Hansen ApS er en uafhængigt IT-virksomhed med domicil i Roskilde. Vores speci-
ale er administrative løsninger, hvor vi som basis benytter vores egen Octopus program-
pakke. Dette indebærer en høj grad af fleksibilitet, hvor vi hurtigt kan omstille os til mar-
kedet og til nye tekniske muligheder. 
 
Selskabet ledes/ejes af Birte Paarup og Preben Hansen, som sammen startede udviklingen 
af den første version i 1981 (Infoflex). Virksomheden besidder i dag et indgående detail-
kendskab til samtlige delfunktioner og til administrative værktøjer generelt.  
 
Ud over vores ekspertise, erfaring og godt købmandskab er det vort mål, at god service 
skal være en betydende del af firmaets image. En kompromisløs fortsættelse af vort ser-
vicekoncept betragter vi som en naturlighed: 
 
  Hurtig service =   hurtig reaktion/afhjælpning 
  Kvalitet =   sikker og præcis rådgivning 
  Personlig service =   virksomhedskendskab/personlige relationer 
  Fleksibilitet =   tilpasning af servicetidspunkter 
  Kontinuitet =   aut. opdatering til nye programversioner 
 
Vi lægger stor vægt på et godt og tæt samarbejde med vores kunder og ser således ikke 
leverancer af smarte IT-løsninger som et mål i sig selv. Ved at dyrke de personlige relatio-
ner opbygges en god kemi og et indgående virksomheds-/branchekendskab, som er 
grundlaget for, at begge parter opnår den maksimale gevinst og er samtidig for os en 
naturlig forudsætning for et blivende godt samarbejde. 
 
 
Brug os som sparringspartner i rationalisering af din virksomhed/organisation. 


