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Denne IKT-pakke fra RIB indeholder løsningsforslag der: 

 Understøtter IKT-bekendtgørelse nr. 118 & 119 
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 Minimerer jeres printudgifter 
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 Sikrer optimerede processer og bedre overblik 

 
IKT-Løsning 

Risskov Engby 
 

Aftale nr. 2020-06-0864-P 

Digitalt koncept med økonomi fra RIB 

27-08-2020 



2                                                                                   
 

Baggrund og udbytte
 

Kære Bjarne Wissing 
 
Tak for et godt og konstruktivt møde i går. Som opfølgning på dette, har jeg udarbejdet oplæg på IKT-løsning til projektet 
Risskov Engby  

 
Denne IKT-løsning fra RIB indeholder følgende værktøjer: 

 Byggeweb Projekt 
Nem, sikker og struktureret projekthåndtering, som giver målbar værdi, minimerer fejl, forsinkelser og 
miskommunikation, og skaber fuld dokumentation. 
 

 Byggeweb Udbud 
Hele processen fra udbudsbeskrivelse til licitation håndteres digitalt i alle typer af udbud. 

 Byggeweb Capture  
Registrering og dokumentation ved mangelgennemgange, egenkontrol samt 1 og 5 års eftersyn 

 Byggeweb Digital Aflevering 
Aflevér digitalt og minimér ressourceforbruget. Opnå effektivitet, tryghed og dokumentation. 

 
Løsningen indeholder værktøjer, som lever 100 % op til IKT-bekendtgørelserne BEK nr. 118 af 06.02.2013 samt BEK nr. 119 af 07.02.2013, udgivet af Klima-, 
Energi- og Bygningsministeriet og offentliggjort den 9. februar 2013. 

 
RIB A/S  fokuspunkter i forbindelse med projektet 

I forbindelse med implementeringen af RIB´s risikominimerende IKT-løsninger, vil RIB på jeres projekt have følgende 
fokuspunkter 

 Hjælp til opsætning af det forestående entrepriseudbud, herunder sparring med ekstern rådgiver, for maksimalt 
udbytte af vores digitale udbudsproces 

 Med baggrund i IKT-paradigme, at sikre at benyttelsen af de digitale værktøjer sker i fuldt omfang jf. IKT paradigmets 
beskrivelse. Herunder eks. fasedokumentation i versionssæt. 

 At sikre rettighedsbilledet samt fordelingslister opsættes på den mest hensigtsmæssige måde, i relation til det rette 
og mest optimale dokumentflow 

 At sikre implementeringen af Byggewebs mobile app, således at workflowet på projektet i udførelsesfasen optimeres 
bedst muligt. 

 I tilfældet af evt. implementering af Byggeweb Capture, at dette sker med fælles udgangspunkt mellem projektets 
parter 

 I forbindelse med Byggeweb Digital aflevering, at stille udbudstekst til rådighed i forbindelse med 
rådgiver/entrepriseudbud 

 

 Når du vælger RIB, får du altid et enestående udbytte 

 Byggeweb Mobil  uanset hvor du befinder dig har du altid adgang til de nyeste tegninger og dokumenter på dine 
projekter via vores gratis app til Android og iOS 

 24/7-adgang uanset hvilken browser du anvender 

 Opdatering af platformen med nye funktioner 6-8 gange om året  

 Fri teknisk support for alle brugere  både via telefon eller e-mail af byggefaglige konsulenter 

 99,9 % oppetider igennem de seneste 10 år 

 NATO-certificeret servermiljø og ISO/IEC27001 certificeret infrastruktur. Data opbevaret under dansk ret. 

 Struktur, systematik, effektivitet, overblik og tryghed alt imens du konstant opsamler dokumentation til dit projekt  

 

Venlig hilsen 
  

Flemming Dyring-Olsen 

+45 5372 9211  

fd@rib-software.dk 

Senior Business Consultant 
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Aftalens parter 
 
Kundeoplysninger Fakturaoplysninger

Firmanavn: Boligforeningen 10. marts 1943 CN nr.: CN719904 

Adresse: Tranekærparken 1 EAN nr.: 5790001687748 

Postnr. & By:  8240 Risskov CVR nr.: 23096919 

Tel: 86211255 Rekv. nr.:  

  E-mail:  

Kontakt: Bjarne Wissing Specielle fakturaoplysninger 

Tel: 3045 1943  

E-mail: bw@vejlby-bf.dk 

Øvrig kontakt: Peter W. Sørensen 

Tel: 6122 1747 

E-mail: pw@vejlby-bf.dk 

 
 

RIB A/S 
 

Firmanavn: RIB A/S Tel: +45 35 245 250 

Adresse: Ryesgade 19C E-mail: info@rib-software.dk 

Postnr./by: 2200 København N. Support: support@rib-software.dk 

 Adm. adm@rib-software.dk 

  

Kontakt: Flemming Dyring-Olsen Tel: +45 5372 9211 

E-mail: fd@rib-software.dk 

 Tel:  

E-mail:  

 
 

Projektoversigt 
 

 

  

Projektnavn: Risskov Engby 

Anslået byggesum i mio. DKK: 100 

Anslået byggeperiode i mdr.: 30 

Projektets forventet opstart: 01-11-2020 

Type (sæt kryds):  Byggeri X Nybyggeri  Renovering  Anlæg 

Nuværende byggefase:  Før byggeprogram  Byggeprogram  Projektering  Udførelse 

Forventet entrepriseform:  

Projektets forventet afslutning: 01-10-2023 
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Projekt

Byggeweb Projekt Økonomisk specifikation

Nem, sikker og struktureret projekthåndtering, som giver målbar værdi, minimerer fejl, forsinkelser og miskommunikation, og skaber fuld dokumentation. 

Valg Beskrivelse Engangs- 
økonomi 

Månedlig 
økonomi 

Opstarts  
dato 

Faktura 
dato 

Ja Byggeweb Projekt - Professionel - tilbudspris  kr. 1.900 01-07-2020 01-11-2020 

Ja Startpakke - tilbudspris kr. 6.900    

 
 

Produktspecifikationer 
 
Startpakke 
Startpakken indeholder en række serviceydelser, der skaber det bedste grundlag for projektets opstart og fremdrift og består af: 

 Hjælp til oprettelse og konfigurering af projektet 

 Standard skabeloner  eksempelvis A104 mappestruktur og metadataskabelon 

 Projektopstart (opstartsmøde med din personlige rådgiver samt undervisning af administrator og entreprenør) 

 Statusmøde med din rådgiver, når byggesagen er godt i gang 

 ed manualer, helpcenter og video tutorials  

 Startpakken faktureres ved aftalens underskrift 

 

Byggeweb Projekt findes i tre versioner  vælg den der passer i dit projekt 
Projekt Basic giver adgang til arbejdsområdet for lagring af filer, startpakke er ikke obligatorisk 

 

Projekt Plus giver adgang til udgivelsesområde hvor byggesagens dokumenter frigives til produktion samt fordelingsområde inkl. 

printfordeling, tegnings- og fordelingslister. Startpakke er obligatorisk 

 

Projekt Professional giver adgang til alle tre områder; arbejdsområde til lagring af filer, udgivelsesområde hvor byggesagens dokumenter 

frigives til produktion samt fordelingsområde inkl. printfordeling, tegnings- og fordelingslister. Startpakke er obligatorisk 

 

Med alle versioner følger:  

 Fri adgang for ubegrænset antal brugere  

 tig 

adgang til alle byggesagens dokumenter, som tegninger, mødereferater, korrespondance m.m.  

 Versionsstyring og frit antal versionssæt for fasedokumentation, metadataskabelon og mappestruktur, der understøtter Molio 

Anvisninger  

 2D- eller 3D-viewer med Compare-funktion for sammenligning af forskellige versioner af samme fil  

 -funktion muliggør redigering af mere end 400 filformater, online, direkte i skyen uden at skulle downloade og uploade 

 -  

 Multi-upload fra bl.a. Dropbox, Box og intern server 

 Fri adgang til online undervisning med video tutorials og quick guides 

 Automatisk notifikation når nye gældende filversioner uploades 

 Aktivitetslog. Alle handlinger logges og vises kronologisk. Historikken kan ikke redigeres hverken af brugere, administrator eller RIB. 

 Mulighed for bevaring af projektets dokumentation gennem arkivering af projektmateriale i Byggeweb Arkiv, Byggeweb Ejendom eller 

Byggeweb Backup 

 Byggeweb Projekt afregnes løbende 3 mdr. forud og kan minimum tilkobles for en 6 måneders periode. 
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Udbud

Byggeweb Udbud Økonomisk specifikation

 
 

Produktspecifikationer 
 
Startpakke 
Startpakken indeholder en række serviceydelser, der skaber det bedste grundlag for konfigurering og igangsætning af udbuddet og består af: 

 Hjælp til oprettelse og konfigurering af udbuddet 

 Hjælp til valg af udbudsform, udbudstype, funktioner og indstillinger 

  

 Statusmøde med din rådgiver, når udbuddet er godt i gang 

 Startpakken faktureres ved aftalens underskrift 

 

Med Byggeweb Udbud får du:   

 Prækvalifikation, udbud, licitation og efterfølgende evaluering kan gennemføres 100 % digitalt 

 Understøtter alle former for udbud inkl. prækvalifikation, offentligt udbud og begrænset udbud 

 Understøtter alle typer af udbud inkl. rådgiver- og entrepriseudbud i total-, hoved-, stor- og fagentreprise 

 Opfylder EU-udbudsdirektivet samt dansk lovgivning for gennemførelse af digitale udbud.  

 Følger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbud af bygge- og anlægsopgaver.  
 Fri adgang til skabeloner for oprettelse af udbud 

 Mulighed for hurtig overførsel af filer fra Byggeweb Projekt, direkte til dit udbud. 

 Nem og hurtig opsætning af udbud og afleveringskrav 

 Enkel og overskuelig aflevering for tilbudsgivere 

 Mulighed for oprettelse af dataindtastningsfelter til direkte indtastning for den enkelte tilbudsgiver og værdifuld efterfølgende evaluering. 

 Mulighed for at tilbudsgiverne kan tildeles rettigheder til at invitere underentreprenører og leverandører ind på udbuddet 

 Spørgsmål og svar håndteres direkte i systemet 

 Når der uploades et rettelsesblad eller nye filer, udsendes notifikationer direkte til alle tilbudsgivere og eventuelle underleverandører 

 Alle handlinger logges og kan genfindes i historik-modulet. Alle historikdata vises kronologisk.  

 Historikken er uredigerbar og kan ikke ændres, hverken af tilbudsgiver, udbudsadministrator eller RIB 

 Mulighed for efterfølgende at arkivere samtlige udbudsindstillinger og -informationer til fremtidig dokumentation inkl. mappestruktur, 

metadata, historik på alle dokumenter og alle brugere, filversioner samt licitationsresultat.  

 Byggeweb Udbud afregnes som et engangsbeløb ved aftalens indgåelse. 

  

Hele processen fra udbudsbeskrivelse til licitation håndteres digitalt i alle typer af udbud.  

Antal Beskrivelse Engangs- 
økonomi 

Opstarts 
dato 

Faktura  
dato 

1 Offentligt udbud  Inkl. i prisen på Byggeweb Projekt 10-08-2020  
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Capture

Byggeweb Capture Økonomisk specifikation
 

Registrering og dokumentation ved mangelgennemgange, egenkontrol samt 1 og 5 års eftersyn. 

Valg Beskrivelse Engangs- 
økonomi 

Månedlig 
Økonomi 

Opstarts 
dato 

Faktura 
dato 

Nej Egenkontrol     

Ja Mangelgennemgang - tilbudspris  kr. 1.200 01-05-2021 01-05-2021 

Nej Sikkerhedsrundering     

Ja Startpakke - tilbudspris kr. 4.900  01-07-2020 01-11-2020 

 

 
Produktspecifikationer 

 
Startpakke 
Startpakken indeholder en række serviceydelser, som danner bedst muligt grundlag for konfigurering og igangsætning af Byggeweb Capture  

og består af: 

 Opstartsmøde med din personlige rådgiver samt undervisning af administrator og entreprenør 

 Hjælp til igangsættelse af og konfigurering af registreringsprocessen 

 Valg af registreringsform, -type, funktioner og indstillinger 

  

 Statusmøde med din rådgiver, når byggesagen er godt i gang 

 Startpakken faktureres ved aftalens underskrift 

 

 

Med Byggeweb Capture får du:   

Registreringsværktøj til indsamling og dokumentation af forhold i byggeriet, under projektering, staderegistrering, udførelse og aflevering, 

herunder 1 og 5 års gennemgange.  

 Byggeweb Capture er udviklet til staderegistrering, egenkontrol, sikkerhedsrundering, mangelgennemgang og slutkontrol.  

 Byggeweb Capture kan i visse situationer også anvendes til tekniske forespørgsler, fagtilsyn samt andre typer af registreringer.  

 Kan anvendes online og på smartphones og tablets  kan også tilgås offline, så registrering er mulig uden netværksforbindelse.  

 Mulighed for at anvende standardskabeloner eller opsætte egene skabeloner 

 Fri adgang for ubegrænset antal brugere  

 Registreringer udføres enkelt, effektivt og struktureret 

 Mulighed for tilknytning af foto-dokumentation, video og lydoptagelser 

 Mulighed for placering af registreringer på plantegninger 

 Når registreringen er oprettet kan den distribueres direkte til de involverede parter 

 Effektiv styring af alle registreringer med fuldt overblik, rapportering og mulighed for opfølgning 

 Detaljerede rapporter  også til Excel, Word og XML 

 Fuld dokumentation 

 Mulighed for efterfølgende at arkivere registreringerne til fremtidig dokumentation 

 Byggeweb Capture afregnes løbende 3 mdr. forud og kan minimum tilkobles for en 6 måneders periode. 
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Byggeweb Digital Aflevering

Byggeweb Digital Aflevering Økonomisk specifikation
 

Aflevér digitalt og minimér ressourceforbruget. Opnå effektivitet, tryghed og dokumentation. 

Valg Beskrivelse Engangs- 
økonomi 

Opstarts 
dato 

Faktura  
dato 

Ja Grundpakke inkl. DA database  01-05-2021 01-11-2020 

Ja Rådgivningspakke    

 Samlet tilbudspris kr. 39.900   

 
 

 
Produktspecifikationer 

 
Valgmuligheder:  
Byggeweb Digital Aflevering kan vælges i to modeller: dokumentstyret og databasestyret 

Byggeweb Digital Aflevering - dokumentstyret: 

Struktureret aflevering af procesdokumentation i specifik mappestruktur 

Byggeweb Digital Aflevering - databasestyret: 

Afklaringsproces mellem bygherre, bygherrerådgiver og RIB om dataprioritering, kriterier for dataindsamling og aflevering samt 

tilrådighedsstillelse af database til dataindsamling, modeludtræk samt D&V-anbefalinger for direkte overførsel i D&V-værktøj. 

Byggeweb Digital Aflevering - databasestyret: 

Grundpakke 

 Startpakke samt databaseværktøj til proces for indtastning og KS af digital aflevering 

Rådgivningspakke  
 Konfiguration, undervisning og dokumentation 

BIM  
 Hjælp til import og verificering af BIM-model. Som grundlag for aflevering importeres projektets samlede BIM-model og kontrolleres for 

korrekt antal rum og bygningsdele. 

D&V-pakke  
 CAFM-system, konfiguration og undervisning 

Maintenance fee  
Såfremt bygherre ikke har afklaret valg af CAFM-værktøj ved byggeriets afslutning, tilbyder RIB at opbevare alle strukturerede data fra den 
digitale aflevering i den originale database for Byggeweb Digital Aflevering indtil et CAFM-værktøj er valgt. 
Ekstra ydelser 

 udarbejdelse af udbudsmateriale. Derved sikres det, at den digitale aflevering bliver alle parter bekendt 

tidligt i projektet og at omfang, krav og forventet tidsforbrug er beskrevet for entreprenører. 

 RIB leverer et standard-paradigme for kravspecifikation til aflevering af driftsdata, og dette tilpasses til det individuelle projekt mht. 

indhold, deadlines, ansvarsfordeling etc. 

 Behandling og import af tegninger. Etageplaner fra byggesagen behandles af RIB, således at de kan importeres i systemet.  

 RIB udarbejder indledende lister med bygningsdele ud fra beskrivelser. Resultatet er en bruttoliste med bygningsdele. 

 Rådgivning omkring alle aspekter af den digitale aflevering. Kørsel uden for hovedstaden tillægges efter statens takster. 

 Byggeweb Digital Aflevering afregnes som et engangsbeløb ved aftalens indgåelse. 

For yderligere information henvises til separat ydelsesspecifikation for Byggeweb Digital Aflevering. 
Byggeweb Digital Aflevering afregnes som et engangsbeløb ved aftalens indgåelse 
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Budget

Accept af aftalen
 

Aftalen er bindende for begge parter efter deres respektive underskrifter. Med underskriften bekræftes det, at aftalen er læst og samtlige vilkår godkendt. 

Dato: Underskrift for Boligforeningen 10. marts 1943 / Bjarne Wissing 
 

Dato: Underskrift for RIB A/S / Flemming Dyring-Olsen 
 

 
 
 
 

111 
Særlige betingelser for denne aftale 
 

 Særlige betingelser har forrang i forhold til aftalens øvrige vilkår, der er beskrevet under Generelle Licensbetingelser. 

 Aftalen kan opsiges skriftligt i overensstemmelse med Generelle Licensbetingelser til kontrakt@rib-software.dk. 

 

Databehandleraftale med RIB 
 

 Denne aftale er underlagt RIB's Databehandleraftale. Ønsker du mere viden om RIB's Databehandleraftale, kan du læse mere på 

www.rib-software.dk/gdpr 

 

Information om samarbejdet       
 

Valg Beskrivelse 

X RIB må gerne offentliggøre samarbejdet mellem Boligforeningen 10. marts 1943 og RIB på RIB's website og øvrige kanaler, herunder beskrivelse af 
projektet. 

 
  
 
 

  

 Alle priser er i DKK og eksklusive moms.   

 Licensafgifterne kan reguleres en gang pr. år, dog maksimalt med samme stigning som nettoprisindekset.  

 Fakturerings vilkår følger produktspecifikationerne medmindre andet er anført. 
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Generelle licensbetingelser 

 

Generelle betingelser 
 Nærværende Licensbetingelser gælder som supplement til en eventuel særskilt aftale mellem Kunden og RIB A/S. Er der i sidstnævnte afvigelser i forhold til 
nedenstående vilkår, skal den særskilte aftale være gældende. Licensbetingelserne er tillige gældende for enhver form for aftaler om salg, levering og markedsføring af 
produkter og ydelser fra RIB A/S uanset disses betegnelse, og uanset om levering sker mod eller uden særskilt vederlag. Ved "Kunden" forstås i det følgende: kunden, 
dennes ansatte, samt alle øvrige deltagere og disses ansatte, som direkte eller indirekte via kunden opnår adgang til RIB-løsningen. "RIB A/S" omfatter i det følgende 
også eventuelle forhandlere og andre parter, der optræder på selskabets vegne. Ved "RIB-løsningen" forstås en samlet løsning bestående af software, struktur, arkitektur, 
hosting, trafik, rådgivning og support mv., der i sammenhæng virker understøttende for samarbejde, kommunikation og dokumentation inden for byggesager. RIB-
løsningen er opdelt i en række applikationer, som f.eks. Byggeweb Projekt, Byggeweb Udbud, Byggeweb Capture, Byggeweb Ejendom, iTWOfm og Digital Aflevering. For 
visse af disse applikationer er der fastsat særlige vilkår. Parternes aftale er i øvrigt undergivet reglerne i dansk ret. 

Licens 
Kunden opnår ved denne aftale en ikke-eksklusiv licens til at benytte RIB-løsningen, herunder at få adgang til en projektserver via www.rib-software.dk. Kunden kan ved 
aftalens indgåelse oprette de aftalte administratorrettigheder, brugernavne, mv. 

Ophavsret m.m. 
RIB A/S har ophavsretten samt enhver anden immateriel rettighed, der er knyttet til RIB-løsningen, herunder til software, layout og design mv. Kunden får ved denne aftale 
ikke tildelt andre af disse rettigheder udover den oven for nævnte licens. Kunden har ophavsretten til data og filer (tegninger, dokumenter mv.), som Kunden selv lægger 
ind på serveren. RIB A/S og dennes forhandler fraskriver sig ethvert ansvar over for Kunden, såfremt tredjemand rejser krav om erstatning og/eller ophører med brugen af 
softwaren på grund af krænkelser af dennes rettigheder. RIB A/S har heller intet ansvar over for Kunden vedr. krav eller indsigelser fra tredjemand, der rejses på grundlag 
af data eller filer, som Kunden har lagt ind i RIB-løsningen. Kunden skal holde RIB A/S og dennes forhandler skadesløse for ethvert tab, der påføres disse som følge af 
tredjemands krav på grund af Kundens brug af rib-software.dk. 

Betaling 
Abonnementsafgiften afhænger af eventuelle tilvalg af ekstraservices (jf. den indgåede aftale). Abonnementsafgiften opkræves  med mindre andet er aftalt - af RIB A/S 
kvartalsvis forud og forfalder 14 dage efter fakturadato. Eventuelt merforbrug faktureres kvartalsvis bagud. Ved forsinket betaling forrentes forfaldne beløb efter renteloven. 

Opsigelse og ændring af aftalen 
Overordnet for RIB-applikationerne: Denne aftale kan af Kunden opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til ophør ved udgangen af hver måned. Med skriftlig menes i 
brevform eller via e-mail. For enkeltbrugere: I forbindelse med afmelding af enkeltbrugere, opfattes den fakturerede part som Kunden. Det er altid Kundens eget ansvar at 
foretage en afmelding inden for den gældende licensperiode. Afmelding kan kun foretages af en administrator eller af brugeren selv og skal udføres ved brug af 
softwarens dertil indrettede funktioner. Så længe en bruger ikke afmeldes inden licensperiodens udløb, vil aftalen og kravet om betaling automatisk blive fornyet for endnu 
en periode. Manglende anvendelse giver ikke mulighed for refundering eller annullering af krav om allerede fakturerede beløb. RIB A/S forbeholder sig retten til løbende 
og uden varsel at ændre RIB-løsningen  herunder, men ikke kun, i relation til layout, design, funktionalitet, kompatibilitet og lignende. RIB A/S kan direkte eller via sin 
forhandler til enhver tid skriftligt med 3 måneders varsel ændre betingelser, priser og indhold af abonnementet. Såfremt der er tale om ændringer, som i betydeligt omfang 
reducerer nytteværdien eller vanskeliggør Kundens brug, er Kunden berettiget til at opsige aftalen uden varsel og med øjeblikkelig virkning. Hvis Kunden kommer i 
restance med abonnementsydelsen eller ikke opfylder sine øvrige forpligtelser i henhold til den indgåede aftale, kan RIB A/S straks opsige aftalen, såfremt Kunden ikke 
senest 8 dage efter modtagelsen af et skriftligt påkrav har betalt eventuel restance, respektivt bragt det påtalte forhold i orden. RIB A/S kan dog opsige aftalen uden 
påkrav og med øjeblikkelig virkning, hvis det konstateres, at Kunden eller en af Kunden bemyndiget person misbruger rib-software.dk ved eksempelvis at benytte eller 
forsøge at benytte andres brugernavne og adgangskoder eller i øvrigt forstyrrer rib-  

Fortrolighed 
RIB A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab hos Kunden eller andre som følge af, at fortrolige eller frit tilgængelige informationer af enhver art, der af Kunden selv, dennes 
bemyndigede eller lignende personer er lagt ud på rib-software.dk, bliver ændret eller slettet af personer, der uberettiget, ulovligt eller uautoriseret har skaffet sig adgang til 
disse. Dette gælder, hvad enten det sker under transmission til eller fra rib-software.dk, eller mens informationerne findes på rib- IB A/S forbeholder 
sig ret til at tilgå Kundens data, under fuld fortrolighed, således at RIB SupportCenter kan yde support på Kundens anmodning. Såfremt Kunden ikke ønsker dette, skal 
Kunden skriftligt gøre opmærksom på dette via support@rib-software.dk. 

Ansvarsbegrænsning 
Kunden er ansvarlig for, sin egen brug af RIB-løsningen og er herunder ansvarlig for, at Kunden overholder gældende lovgivning. Kundens eget ansvar og forpligtelser 
omfatter behandling af data, herunder persondata, som Kunden angiver ved brug af RIB-løsningen, i relation til såvel dansk lov om behandling af personoplysninger som 
Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 for beskyttelse af persondata (GDPR). Kunden er desuden ansvarlig for og skal påse, at de øvrige deltagere overholder 
licensbetingelserne for anvendelsen samt gældende lovgivning. Alle er forpligtede til at opretholde et højt sikkerhedsniveau på egne netværk, herunder at sikre mod 
virusangreb. Måtte RIB A/S eller dennes forhandler blive pålagt erstatningsansvar, kan den samlede erstatningspligt for enhver skade, ethvert tab eller foranstaltninger 
maksimalt udgøre et beløb svarende til 6 måneders abonnementsafgift. RIB A/S eller dennes forhandler fraskriver sig ethvert ansvar for Kundens eventuelle indirekte tab, 
herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste samt tab ved Kundens misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand som følge af mangler ved leverancen. Dette 
gælder i særdeleshed, men ikke kun, tab af data og omkostninger i forbindelse med genetablering eller reproduktion af sådanne. rib-software.dk er en tjenesteydelse, hvis 
omfang og anvendelse løbende udvikles, tilrettes og forbedres. RIB A/S fraskriver sig ansvaret for fejl og mangler, herunder i software og hardware, eller 
forsømmeligheder, uanset om disse kan tilskrives RIB A/S forhold, med mindre Kunden bevisligt kan godtgøre, at RIB A/S har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. RIB 
A/S er ikke ansvarlig for skrivefejl, trykfejl, ændringer eller unøjagtigheder i tekst, fonte, grafik eller lignende, uanset om dette skyldes forhold, der kan tilskrives 
anvendelsen af rib-software.dk. RIB A/S kan hverken garantere eller sikre, at rib-software.dk fungerer uden afbrydelser eller fejl, eller at fejl vil blive rettet. Det kan 
ligeledes heller ikke garanteres eller sikres, at software og hardware direkte eller indirekte knyttet til udførelsen og funktionen af rib-software.dk er fri for virus eller andre 
skadelige elementer. Meddelelser sendt til brugerne via rib-software.dk skal udelukkende betragtes som et supplement til jævnligt at foretage login. Det påhviler således 
den enkelte bruger selv at holde sig opdateret. RIB A/S kan ikke garantere, at alle e-mails når frem til deres modtagere, dette uagtet, om årsagen hertil måtte skyldes 
forhold hos RIB A/S, brugeren eller en eventuel tredjepart. Forbeholdet omfatter alle meddelelser og notifikationer i alle tilgængelige applikationer. Et opdateret og korrekt 
informationsgrundlag er tilgængeligt på rib-software.dk og kan ikke erstattes af notifikationer og beskeder. rib-software.dk må kun anvendes til lovlige formål. RIB A/S har 
intet ansvar for eventuelle lovbrud, der er udført i forbindelse med anvendelsen af rib-software.dk. RIB A/S er ikke ansvarlig for tab for Kunden opstået som en direkte eller 
indirekte følge af andre kunders anvendelse af rib-software.dk. Ved forsinkelse, sammenbrud af rib-software.dk, eller fejl og mangler ved rib-software.dk har RIB A/S intet 
ansvar, hvor fejlen skyldes beskadigelse af, fejl i, eller fejlanvendelse af software og hardware herunder, men ikke kun, fejlbehæftet materiel, tekniske problemer af enhver 
art, systemnedbrud, hackerangreb o.l.  Ved forsinkelse og sammenbrud af rib-software.dk, og i tilfælde af fejl og mangler ved rib-software.dk, har RIB A/S ligeledes intet 
ansvar, hvor fejlen skyldes force majeure situationer af enhver art. 

Persondataforordningen (EU 2016/679 af 27. april 2016) og persondataloven (Lov jr. 429 af 31. maj 2000) 
Kunden er i enhver henseende dataansvarlig og RIB A/S er i enhver henseende databehandler, idet RIB A/S alene handler efter instruks fra Kunden. Kunden er bekendt 
med, at RIB-løsningen afvikles i et eksternt hostet it-miljø hos en af RIB A/S' underleverandører og samtykker hermed til dette. RIB A/S anvender alene 
underleverandører, der har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning og RIB A/S har indgået databehandleraftaler med disse underleverandører. 

RIB A/S varetager følgende data 
RIB A/S er databehandler i henhold til Persondataforordningen og indsamler alene personoplysninger for at kunne garantere korrekt og dokumenteret anvendelse af RIB 
produkterne. RIB A/S indsamler følgende personoplysninger: Eget valgt brugernavn, Navn på organisation/virksomhed på hvis fordring du deltager 

- E-mailadresse for den virksomhed du er tilknyttet 
- Navn på organisation/virksomhed på hvis fordring du deltager 
- E-mailadresse for den virksomhed du er tilknyttet 

Ovenstående personoplysninger vil være søgbare for alle brugere af platformen. RIB A/S har i den forbindelse truffet de fornødne tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, 
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning på området. 

Overdragelse 
 overdrage sine rettigheder og forpligtelser til 

tredjepart. 
Cookies 
RIB A/S forbeholder sig ret til at installere og tilgå cookies på Kundens lokale computer. Cookies anvendes til sikring og forbedring af RIB-applikationernes brugbarhed. 
Fravælges tilladelsen af cookies i Kundens browser, vil applikationerne ikke fungere efter hensigten 


