FAQ
Er yubio dyrere end almindelige, trykte bøger?

NEJ - tværtimod!
For yubio B og C gælder, at prisen er 70-80 % af en trykt bogs pris. Et klassesæt af yubio C til evigt eje koster fx 7.999,- kr svarende
til ca. 260 kr pr. bog. Bogen kan bruges år efter år på et nyt hold ligesom en trykt bog - men yubio opdateres gratis hvert år!
Yubio kan også købes i 1, 2 eller 3 år til en lavere pris end uendelig licens (25 %, 45 % og 65 % af prisen). Her kan man efterfølgende
forlænge licensen fx til uendelig licens. På den måde kan man gradvist ”spare op” til uendelig licens (se mere om priser på næste side).
Yubio A er tilsvarende også meget billigere end trykte bøger, hvor man skal investere i 4-5 forskellige klassesæt for at dække pensum.
I yubio A er det hele samlet i én og samme bog til en meget lavere pris - en pris som kan betales over flere år (se nedenfor).

Er yubio dyrere end iBøger?

NEJ - tværtimod!
iBøger skal genkøbes år efter år, så de bliver hurtigt meget dyrere end yubio. På mange uddannelsesinstitutioner bruger man indkøbt
materiale i 10 år eller mere, og her vil yubio-priserne være ekstremt lave i forhold til iBøger udregnet pr. elev/år. Selv ved indkøb i et
enkelt år er både yubio B og C billigere end tilsvarende iBøger. Der findes ikke et iBogs-alternativ til yubio A.

Yubio kan være en stor engangsinvestering - kan beløbet betales over flere år?

JA - der er mulighed for at dele beløbet over flere år, så budgettet i faget kan holdes. Yubio med uendelig licens ser umiddelbar dyr
ud, men når man udregner pr. elev pr. år, bliver den pludselig billigere end alle andre (se mere om priser på næste side).

Vi vil gerne afprøve yubio i et enkelt år - hvad så bagefter?

Prisen for et enkelt år betales - fx 1.999 kroner for yubio C til et hold i et år (se prislisterne).
Licensen kan herefter fx gøres uendelig ved at betale differencen til uendelig licens (7.999 - 1.999) plus 10 % (i alt 6.600,- kr).
Betalingen for første år er således ikke spildt, men man sparer dog her 600 kroner ved at vælge uendelig licens med det samme.
Tilsvarende kan man forlænge efter 1 år til fx 2 år, uden at betalingen for det første år er tabt.

Hvad er fordelene ved yubio sammenlignet med trykte bøger og ibøger?

Yubio er opbygget som en trykt bog - én side på én skærm. Yubio er bare langt mere omfattende, lettere og hurtigere at finde rundt i,
fuld redigerbar til egne noter og understregninger, og så opdateres den gratis hvert eneste år, så længe du har licens.
iBøger er hjemmesider med brugernavn og adgangskode, og du har kun adgang så længe, du er online og har licens. Yubio fungerer
uden internetadgang, da den ligger fysisk på din computer. Desuden har eleverne adgang til yubio, også når licensen er udløbet. Sammenlignet med iBøger er yubio langt mere omfattende mht. materiale - og så er den lavet i et flottere og mere brugervenligt design.

Priseksempel for 1 hold - ved flere hold bliver det billigere

C
B
A

yubio

yubio

yubio

1 år

2 år

3 år

1.999,ex. 30 elever

3.598,ex. 30 elever

5.197,ex. 30 elever

67,-/elev/år

60,-/elev/år

58,-/elev/år

2.499,ex. 30 elever

4.498,ex. 30 elever

6.497,ex. 30 elever

83,-/elev/år

75,-/elev/år

72,-/elev/år

4.999,ex. 30 elever

8.999,ex. 30 elever

12.999,ex. 30 elever

167,-/elev/år

150,-/elev/år

144,-/elev/år

Eksempel på
licensforlængelse:

fra 1 år

Forskel i pris + 10 %

yubio
~
7.996,ex. 30 elever
8 år
33,-/elev/år

10 år
27,-/elev/år

12 år
22,-/elev/år

9.999,ex. 30 elever
8 år
42,-/elev/år

10 år
33,-/elev/år

12 år
28,-/elev/år

19.999,ex. 30 elever
8 år
83,-/elev/år

10 år
67,-/elev/år

12 år
56,-/elev/år

til uendelig licens

= (19.999 - 4.999) + 10 % = 16.500,Særpris ved små hold - kontakt os venligst

