
Arbeids- og velferdsetaten 

Økonomi- og 

styringsavdelingen 

Anskaffelsesseksjonen 

Anbudsnr. 17/1920 

Konkurransegrunnlag Del III – Åpen anbudskonkurranse – FOA Del III 

Rammeavtale 19/239 (Abilia) for kjøp av kalendere og 

planleggingssystemer 

Bilag 4 Endringskatalog 

Versjon:   

Side:  

1 

1 av 3 

 

   

 

 ___/___

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 4 

 

Endringskatalog 

 

 



Arbeids- og velferdsetaten 

Økonomi- og 

styringsavdelingen 

Anskaffelsesseksjonen 

Anbudsnr. 17/1920 

Konkurransegrunnlag Del III – Åpen anbudskonkurranse – FOA Del III 

Rammeavtale 19/239 (Abilia) for kjøp av kalendere og 

planleggingssystemer 

Bilag 4 Endringskatalog 

Versjon:   

Side:  

1 

2 av 3 

 

   

 

 ___/___

   

1 ENDRINGSKATALOG 

Endringskatalogen viser endringer i avtaleperioden. Kunden fyller ut endringskatalogen. Siste 

endring skal stå øverst. (delkontrakt = post) 
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Endring omfatter Endring gjelder 

fra 

 

Nei Ja Oppdatert reservedelsliste: 
 

HMS.nr. 252457 Lisensforlengelse enhetspris 2år MemoPlanner 

Medium 2, er fjernet. Artikkelen er slått sammen med HMS.nr.  

252458 Lisensforlengelse enhetspris 2år MemoPlanner 

Medium/Large som har blitt oppdatert med «Medium» i 

beskrivelsesfelt, slik at artikkel 252458 nå brukes for produkter i 

delkontrakt 7 og 8. 

01.11.2022 

Nei Ja MEMOplanner Medium 3b (HMS art.nr 290173) erstattes av 

MEMOplanner Medium 4 med lev.art.nr 462890. Endringen består 

av maskinvarebytte. Det nye produktet har samme programvare og 

funksjoner, men noen av funksjonene har ny utforming. 

21.03.2022 

Nei  Produktbytte post 8 

MEMOplanner Large 2 (HMS art.nr 254328) erstattes av 

MEMOplanner Large 3 (lev.art.nr 462885). Endringen består av 

maskinvarebytte, det er ingen endring i funksjon eller utseende på 

produktet. 

09.12.2021 

  Avtalen forlenges til og med 28.02.2023 01.03.2022 

Nei Nei MEMOplanner Medium 3 (HMS art.nr 252275) erstattes av 

MEMOplanner Medium 3b med lev.art.nr 462875. Endringen 

består av maskinvarebytte. Det nye produktet har samme 

programvare og funksjoner, men noen av funksjonene har ny 

utforming.  

14.05.2021 

- - Avtalen forlenges til og med 28.02.2022 01.03.2021 

- - Endring nr. 5, dvs at MEMOdayplanner 3 (HMS art.nr 252274) 

erstattes av MEMO Dayboard (HMS art.nr 286501), trer i kraft 

tidligere enn planlagt. Grunnen er at leverandør har gått tom for 

MEMOdayplanner 3 tidligere enn planlagt 

07.10.2020 

- - MEMOdayplanner 3 HMS art.nr 252274 erstattes av MEMO 

Dayboard lev.art.nr 508830. Endringen består av maskinvarebytte. 

Det nye produktet har samme funksjoner, men har endret 

innstillingspanel, utseende på lyssøyler og tilkobling til brytere.  

20.10.2020 
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Ny reservedeler på avtalen:  

Strømadapter lev.art.nr 508821 

- - Handi One HMS 252272 er erstattet av Handi One G2 lev.art.nr 

706490. Endringen består av maskinvarebytte. Den nye 

maskinvaren har litt større skjerm og er vannbestandig. Det er ikke 

endring i programvare.  

Nye reservedeler på avtalen:  

Maskinvare kalender Handi One G2 - lev.art.nr 706494  

Futteral kalender Handi One G2 - lev.art.nr 706496 

Skjermbeskyttelse kalender Handi One G2 – lev.art.nr 706492 

Lader kalender Handi One G2 USB C – lev.art.nr 706493 

Reservedel som går ut av avtalen: 

Maskinvare kalender Handi One – HMS 252286 

25.05.2020 

- - Prisene er KPI-justert med 1,19 % 01.03.2020 

- - MEMOday HMS 230199 er erstattet av MEMOday 2 lev.art.nr 

502870. Endringen består av maskinvarebytte og forbedring av 

programvare. Endring i programvare er knyttet til lesbarhet, 

talestøtte og automatisk skifte mellom mørk og lys bakgrunn. Det 

er ikke endringer i tilbehør/reservedeler. 

01.03.2020 

- - MEMOplanner Large HMS art.nr. 232379 er erstattet av 

MEMOplanner Large 2 nytt HMS-nr. er 254348. Endringen består av 

maskinvarebytte, det er ingen endring i funksjon eller utseende på 

produktet. 

Juli 2019 

 


