
 

 

 

Vårt   mål   med   Molnus   är   att   så   mycket   som   möjligt   skall   vara   gratis.   Men   då   vi   även   erbjuder  

vissa   extrafunktioner   som   är   kopplade   till   en   extern   kostnad   för   Molnus,   behöver   vi   ta   betalt   om  

användaren   väljer   att   bruka   dessa.   

 

Att   använda   dessa   extrafunktioner   är   inget   måste   för   att   kunna   använda   kameran   och   tjänsten,  

utan   det   är   endast   extra   tillvalsfunktioner   för   den   som   väljer   att   bruka   dessa.   

 

Att   använda   alla   standardfunktioner   på   Molnus   är   helt   gratis:   
 

● Ladda   upp   bilder  

● Spara   bilder  

● Titta   på   bilder  

● Få   notifikationer   när   nya   bilder   laddats   upp  

● Ändra   inställningar   med   “spara   inställningar   funktionen”  

● Dela   bilder  

● m.m.  

 

Funktioner   som   idag   ej   klassas   som   standard   är   de   som   är   förenade   med   externa   kostnader   för  

Molnus.   Nedan   är   de   extra   funktionerna   som   idag   kostar   pengar   att   använda.   

 

● Trigga   en   kamera   att   ändra   inställningar   genast  

● Dela   en   kamera   med   fler   än   en   användare  

 

Trigga   inställningar   med   genast  
Att   trigga   en   kamera   att   ändra   inställningar   med   “genast”   funktionen,   eller   be   kameran   att   “Ta  

ett   foto”   nu    (med   genast   menas   att   man   vill   att   kameran   skall   få   dessa   inställningarna   nu  

direkt).   Det   som   Molnus   då   måste   göra,   är   att   skicka   ett   SMS   till   kameran.   Att   skicka   SMS   är  

förenat   med   en   extern   kostnad   för   Molnus.   Därför   kostar   detta   2   Molnus   credits   per   gång.   

 

Tips!   Kostnadsfritt   alternativ:    Du   kan   även   använda   “Spara   inställningar”   funktionen   som   ej  

kostar   något,   och   som   ser   till   att   kameran   får   de   nya   inställningarna   nästa   gång   kameran  

kontaktar   Molnus   för   att   ladda   upp   en   bild.   Me   detta   alternativ   kan   det   dock   bli   en   fördröjning  

innan   kameran   får   de   nya   inställningarna.  



Dela   din   kameran   med   flera   användare  
Att   dela   en   kamera   med   fler   än   en   användare   kostar   också   credits   (en   delning   ingår   fritt   till  

varje   kamera).Förklaringen   till   detta   är   att   det   kostar   pengar   att   driva   Molnus,   och   en   del   av  

dessa   kostnader   får   vi   in   via   försäljning   av   kameror.   En   användare   som   ej   köpt   en   kamera   men  

som   får   en   delad   till   sig,   kostar   Molnus   lika   mycket   att   “driva”   som   för   den   som   äger   kameran.   

Således   måste   vi   få   in   någon   form   av   inkomst   för   dessa   som   ej   köpt   en   kamera,   för   att   kunna  

fortsätta   att   erbjuda   standardfunktionerna   kostnadsfritt.  

 

Så   för   att   undvika   missbruk   att   t.ex.   en   kamera   delas   till   1000   passiva   användare   måste   vi   ha  

någon   typ   av   begränsning   på   vad   som   är   gratis.   

 

Om   man   vill   dela   kameran   till   fler   än   en   användare   får   man   låsa   upp   vad   man   kallar   en   “slot”   för  

att   få   en   ruta   till,   där   man   kan   lägga   in   fler   personer   att   dela   kameran   till.   Kostnaden   för   att   låsa  

upp   en   delnings-“slot”   är   100   Molnus   credits,   och   är   en    engångskostnad .   En   upplåst   "slot"  

stannar   alltid   kvar   även   om   man   tar   bort   en   person   som   man   delar   till.   Så   det   går   att   byta  

personen   men   delar   till   utan   att   behöva   låsa   upp   en   ny   “slot”.  

 

300   Molnus   credits   ingår  
Med   varje   kamera   följer   det   med   totalt   300   Molnus   credits   gratis.   Om   du   vill   dela   din   kamera   till   3  

kamrater   så   behöver   du   endast   låsa   upp   två   “delningar”   för   att   totalt   4   personer   skall   kunna   ta   del  

av   kameran.   Och   då   har   du   ändå   100   credits   kvar   att   använda   till   andra   funktioner.   

 

Exempel:  

1. Ägaren  

2. En   delning   ingår   gratis  

3. Lås   upp   delning   för   100   Molnus   credits  

4. Lås   upp   delning   för   100   Molnus   credits  

 

Kvar   på   kontot:   100   Molnus   credits.  

 

 

1   Molnus   credits   kostar   idag   0,50   kr.   (2020-06-02)  

 

 


