
Poznaj cennik naszego

systemu dla działów HR!

Cennik obowiązuje od 17.05.2023 r.
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Cennik

Przykładowa kalkulacja

Opłata miesięczna

Liczba dostępów

(Administrator / Użytkownik)

120 zł / 
użytkownik

108 zł / 
użytkownik

5-10

102 zł / 
użytkownik

11-29

96 zł / 
użytkownik

30-49

90 zł / 
użytkownik

50-99

Oferta 
indywidualna

Limit 

30 / użytkownik

Portale Klientów

Portale Pracowników

Partnerzy rekrutacyjni*

Liczba dostępów: 15 (4 + 6 + 5)

Kalkulacja: 4 użytkowników *  + 6 użytkowników *  + 5 użytkowników *  =120 zł 108 zł 102 zł

1638 zł netto / miesiąc

Opłaty za dostęp - pełna wersja

*Powyżej limitu opłata za każdy kolejny dostęp Partnera rekrutacyjnego wynosi 50 zł.



Rodzaje dostępów do systemu

Administrator

Płatne: Dostępne w ramach abonamentu:

Pełny dostęp do wszystkich modułówsystemu uwzględniający 
parametryzację systemu.

Zazwyczaj: właściciele organizacji, członkowie zarządu,opiekunowie 
aplikacji prowadzący wdrożenie, kluczowiużytkownicy.

Użytkownik

Dostęp ograniczony do wybranych przez administratora 
modułów. 

Zazwyczaj: pracownicy działów: Rekrutacji, Koordynacji, Legalizacji, 
Kadr i płac, Księgowości.

Dostęp prezentujący dane pracownika,stan jego urlopu z 
możliwością wnioskowania o urlop,jego umowy, pliki, historię 
wynagrodzeń, możliwość przekazania deklaracji PIT-11

Pracownik

Partner rekrutacyjny

Dostęp do listy rekrutacji w statusie systemowym “Otwarta” 
oraz do listykandydatów przez siebie dodanych. zazwyczaj: 
zewnętrzni agenci rekrutujący kandydatów,pracujący zdalnie.

Klient

Dostęp prezentujący listę pracownikówpodpiętych pod 
Klienta, ich grafiki, fakturywystawione Klientowi.



Pakiety wdrożeniowe

Essential Standard Premium
Najczęściej wybierany

 Oszczędzasz 10%
 Oszczędzasz 15%

 Oszczędzasz 20%

(1-4 użytkowników) (5-20 użytkowników)(3-10 użytkowników)

Godziny wdrożeniowe: 7h Godziny wdrożeniowe: 38hGodziny wdrożeniowe: 19h

Pakiet obejmuje

 Szkolenie online: 3 god

 Konfiguracja systemu: 2 god

 Implementacja wydruków: 2 godz.


Integracja ze stroną WWW: 300 zł

Pakiet obejmuje

 Szkolenie online: 10 god

 Konfiguracja systemu: 8 god

 Implementacja wydruków: 10 godz

 Import danych: 10 godz.


Integracja ze stroną WWW: 300 zł

Pakiet obejmuje

 Szkolenie online: 5 godz

 Konfiguracja systemu: 4 godz

 Implementacja wydruków: 5 godz

 Import danych: 5 godz.


Integracja ze stroną WWW: 300 zł

Cena regularna: 1000 zł


Cena promocyjna: 900 zł

Cena regularna: 4100 zł


Cena promocyjna: 3280 zł

Cena regularna: 2200 zł


Cena promocyjna: 1870 zł

*Godziny wdrożeniowe - w ramach zamówienia Klient może wybrać jeden z pakietów lub określić własną ilość 
potrzebnych godzin wdrożeniowych. Sugestia podziału godzin ilustruje przykładowy podział godzin uzależniony od 

ilości Użytkowników.



Opcjonalne opłaty dodatkowe

Szkolenie w siedzibie 

Klienta

Szkolenie online / godziny 

wdrożeniowe

Całodzienne (8h) szkolenie w 

siedzibie Klienta.

1500 zł / dzień

Stawka godzinowa za wdrożenie lub 

szkolenie pracowników.

100 zł / godzina

Dodatkowe zmiany 

programistyczne

Możliwość dostosowania systemu 

do potrzeb Klienta. 

200 zł / godzina

OCR faktur kosztowych*

Przenoszenie danych z 

zeskanowanych faktur do systemu

200 zł / miesiąc 500 zł / rok

Przekierowanie systemu na 

zewnętrzną domenę

Możliwość logowania się do systemu 

korzystając z domeny Klienta.

Wielofirmowość / 

wielospółkowość

Dodanie dodatkowego konta dla 

firmy w ramach jednej subskrypcji

50 zł / miesiąc

Wszystkie ceny podane są w kwotach netto.

* Powyżej limitu 500 stron stawka za stronę dokumentu wynosi 30 groszy.


Istnieje możliwość instalacji oprogramowania na zewnętrznym serwerze u Klienta. Jest ona możliwa po wykupieniu 
abonamentu dla 20 Użytkowników, a koszt takiej instalacji wynosi 8000 zł netto.



Jesteś zainteresowany naszym systemem?

Zamów bezpłatną prezentację skanując 
kod QR lub wchodząc na stronę

https://app.hrappka.pl/auth/

request-presentation

Skorzystaj z darmowego, 14-
dniowego okresu próbnego skanując 

kod QR lub wchodząc na stronę

https://app.hrappka.pl/auth/

register

Zapraszamy do kontaktu!

www.hrappka.pl

sales@hrappka.pl

+48 500 114 314

https://app.hrappka.pl/auth/request-presentation?utm_source=cennik
https://app.hrappka.pl/auth/register?utm_source=cennik



