
Tilgang til BringDialog 
Få tilgang til tjenester fra BringDialog via Cornerstone 

1. Registrere kundeforhold hos Infotorg  
Tjenestene leveres av Evry/Infotorg. 

Gå inn på www.infotorg.no – og velg BLI KUNDE for registrering og bestilling av kundeforhold. 

 

Kryss vekk tjenestene i grunnpakken og legg inn i kommentarfeltet at dette gjelder Integrasjon mot 

BringDialog via Cornerstone. Se skjermbilder under for beskrivelse av prosessen. 

2. Integrasjonsavtale 
Fyll ut og send inn integrasjonsavtale. Kunden fyller inn org.nr og virksomhetsnavn samt 

kontraktsansvarlig på bestillligsskjema.  

 

Utfylt avtale sendes til onlineservice@evry.com med kopi til support@kommunion.no.  

Priser 
Per 01.01.2018 

 

Evry vil fakturere en årsavgift som p.t. ligger på 1.000,- kr, samt kr 0,55 per oppslag.  

 

I tillegg tilkommer følgende avgifter fra Kommunion: 

Oppstart: 795,- + mva 

 

Månedskostnad: 

Menighet: 49,- + mva per måned. 

Annen organisasjon < 10MNOK i budsjett: 79,- + mva per måned 

Annen organisasjon < 100MNOK i budsjett: 129,- + mva per måned 

Annen organisasjon > 100MNOK i budsjett: 249,- + mva per måned 

 

  

http://www.infotorg.no/
http://learncornerstone.com/no/_service/217401/download/id/344321/name/Cornerstone_Integrasjonsavtale_Evry_Kommunion_20161003.pdf
http://org.nr/
mailto:onlineservice@evry.com
mailto:support@kommunion.no


Bli kunde hos Infotorg 
En utyllende beskrivelse av hvordan opprette kundeforhold hos Evry/Infotorg. Jmf pkt 1 over. 
 
1. Gå til www.infotorg.no og velg Bli Kunde 

 
2. Legg inn org.nr og trykk Verifiser 

 

http://www.infotorg.no/


3. Informasjon om organisasjonsnavn og adresse vises, og dere blir bedt om å legge inn litt 
flere opplysninger: 

 
4. Opprett profil og trykk Fortsett… Legg inn navn og mailadresse til en bruker, trykk Fortsett: 

 
  



5. På neste side kan du få en oversikt over innhold i grunnpakken av tjenester som legges til 
den ene web-brukeren som du oppga navn på i den foregående siden.  
Trykk Se detaljer:

 



6. Kryss av de tjenestene dere ikke ønsker. Det kan være alle siden dere kun skal ha tilgang 
via integrasjonsløsning, huk av for Data levert i dine fagsystemer og legg inn navn på 
løsning i kommentarfeltet: 

 
 

7. Trykk Fortsett. Godkjenn vilkårene og Fullfør. 


