Praktisk orientering

SLA Forlag - tilbud og priser
Af Berit Juul Brorby og Hanne Hauge, SLA’ s sekretariat

SLA køber og videresælger i små og håndterbare leveringer de mest gængse syrefri produkter, som arkiverne
bruger i dagligdagen. SLA’s udsalgspris er vores købspris på det tidspunkt, hvor vores prisliste blev justeret.
Det vil fra årsskiftet 2017 ske en gang om året. I april
måned bad vi på hjemmesiden om direkte kontakt til
sekretariatet for at gennemgå priser, da vi realiserede et
stort underskud på enkelte produkter. Ny bestillings- og
prisliste var til rådighed på www.danskearkiver.dk fra 1.
september.
Transport fra SLA til arkivet faktureres sammen med varen og pålægges et mindre administrationsgebyr. Hvis
varerne hentes i sekretariatet, sparer arkivet både forsendelsen og administrationsgebyret.

Arkivæske:
A4 indvendige mål: 31,5 x 24,8 x 8,0 cm
Indvendige mål folie: 37,8 x 25,0 x 8,0 cm
Min. salg 5 stk.

Hovedleverandør af syrefri produkter er Museumstjenesten ved Viborg, og modsat tidligere kan arkiverne købe
varer direkte og samtidig opnå en besparelse både ved
køb af større mængder og ved direkte levering – uden
ekstra omkostninger via SLA.
Bemærk venligst, at alm. syrefri arkivæsker i A4 og fotil en billigere pris. Dog skal arkiverne være opmærksomme på, at dette produkt er en ringere kvalitet. Det
Æskerne er syrefri.
Ifølge SLA’s strategi skal fælles indkøbsordninger for
medlemmerne fremmes. Det sker gennem tæt dialog
med Museumstjenesten, der – som det fremgår ovenfor
- er leverandør af syrefri produkter, og medlemskab af
SKI – Statens og Kommunernes Indkøbs Service – der
mulig.

Arkivkuverter (Syrefri)
Arkivkuvert C4 22,9 x 32,4 min. salg 50 stk.
Arkivkuvert C516,2 x 22,9 cm min. salg 50 stk.
Arkivkuvert overstørrelse 38 x 28 cm. min. salg 50 stk.

Aftalen med Lyreco dækker køb af varer enten i webshoppen eller telefonisk til statens priser og fri dag-tildag levering, når bestillingen er højere end en bagatelgrænse på 200 kr. Aftalen omfatter SLA’s medlemmer,
når det enkelte arkiv har indhentet et kundenummer gennem SLA.
Bestilling af Lyreco kundenummer:
Udfyldelse og fremsendelse af en blanket til Berit i
SLA’s sekretariat på mail: bjb@lokalarkiver.dk. Blanketten hentes på SLA’s hjemmeside eller ved telefonisk
kontakt til Berit.
Andre varer, som SLA Forlag sælger, er et udvalg af Microsofts produkter, SLA/CMS hjemmesidesystemet og
enkelte bøger. Se www.danskearkiver.dk.
Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål og/eller
ønske om supplerende oplysninger, er SLA sekretariatet
klar ved både telefonen og e-mailen.
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Foldekuverter (Syrefri)
13 X 18 cm
18 x 24 cm
21 x 30 cm
30,5 x 40,5

