
 

 

 
Cennik Elektroniczny Obieg Dokumentów 

 
Wariant I – do 50 użytkowników  

  

Nazwa 
 

Cena netto 

za 1 
użytkownika 

miesięcznie 

 

Cena netto 

za 1 
użytkownika 

rocznie 
 

 

Elektroniczny Obieg Dokumentów   

 Wliczony pakiet aktualizacji na 12 miesięcy1;     

 Elektroniczne archiwum faktur kosztowych;   

 Elektroniczna akceptacja/ archiwizacja umów; 

 Elektroniczny proces wniosków zakupowych  
w powiązaniu z budżetami firmy; 

 Elektroniczna akceptacja/ archiwizacja  

zamówień w połączeniu z budżetami; 

 Elektroniczne wnioski urlopowe; 

 Elektroniczna książka nadawczo-odbiorcza; 

 Integracja z systemami linii Sage Symfonia Finanse  
i Księgowość (50cloud, ERP);  

 Powiadomienia na e-mail o dokumentach oczekujących  

na akceptację;   

 Raportowanie o przepływach dokumentów w systemie;   

 Brak limitu schematów obiegu dokumentu.  

 

9,00 zł 108,00 zł 

 

Elektroniczy Obieg Dokumentów  
+ Wielofirmowość. 

 

13,50 zł 162,00 zł 

 
Elektroniczny Obieg Dokumentów  

+ OCR 

 Dodatek pozwalający na podczytywanie danych z pliku 

graficznego i automatyczne wypełnianie formularzy. 
 

14,50 zł 174,00 zł 

 
Elektroniczy Obieg Dokumentów  

+ Wielofirmowość; 

+ OCR. 
 

19,00 zł 228,00 zł 

 

Użytkownik managera nieobecności2: 

 Elektroniczne składanie wniosków urlopowych. 
 

3,00 zł 36,00 zł 

1 Opłata za dostęp pobierana jest z góry za 12 miesięcy. Odnowienie subskrypcji realizowane jest poprzez wpłatę kwoty 
odnowienia na wskazane konto. Informacje o kwocie oraz nr konta zostaną przekazane drogą mailową 30 dni przez 
upływającym terminem subskrypcji. Faktura zostanie wystawiona po odnotowaniu płatności i przekazana osobie wskazanej 
przez klienta. Zmiana opłaty wynikająca ze zwiększenia liczby użytkowników liczona jest proporcjonalnie w stosunku do 
pozostałego okresu do odnowienia subskrypcji. 
2 Użytkownicy managera nieobecności nie wliczają się w liczbę użytkowników wpływających na wybór pakietu cenowego.  

 
 

 



 

 

 
Wariant II – od 51 do 150 użytkowników  

  

Nazwa 
 

Cena netto 

za 1 
użytkownika 

miesięcznie 

 
Cena netto 

za 1 
użytkownika 

rocznie 
 

 

Elektroniczny Obieg Dokumentów   

 Wliczony pakiet aktualizacji na 12 miesięcy3;     

 Elektroniczne archiwum faktur kosztowych;   

 Elektroniczna akceptacja/archiwizacja umów; 

 Elektroniczny proces wniosków zakupowych  
w powiązaniu z budżetami firmy; 

 Elektroniczna akceptacja/archiwizacja zamówień  

w połączeniu z budżetami; 

 Elektroniczne wnioski urlopowe; 

 Elektroniczna książka nadawczo-odbiorcza; 

 Integracja z systemami linii Sage Symfonia Finanse  
i Księgowość (50cloud, ERP);  

 Powiadomienia na e-mail o dokumentach oczekujących  

na akceptację;   

 Raportowanie o przepływach dokumentów w systemie;   

 Brak limitu schematów obiegu dokumentu.  

 

6,00 zł 72,00 zł 

 

Elektroniczy Obieg Dokumentów  
+ Wielofirmowość. 

 

10,50 zł 126,00 zł 

 
Elektroniczny Obieg Dokumentów  

+ OCR 

 Dodatek pozwalający na podczytywanie danych z pliku 

graficznego i automatyczne wypełnianie formularzy. 
 

11,50 zł 138,00 zł 

 
Elektroniczy Obieg Dokumentów  

+ Wielofirmowość; 

+ OCR. 
 

16,00 zł 192,00 zł 

 

Użytkownik managera nieobecności4: 

 Elektroniczne składanie wniosków urlopowych. 
 

2,75 zł 33,00 zł 

3 Opłata za dostęp pobierana jest z góry za 12 miesięcy. Odnowienie subskrypcji realizowane jest poprzez wpłatę kwoty 
odnowienia na wskazane konto. Informacje o kwocie oraz nr konta zostaną przekazane drogą mailową 30 dni przez 
upływającym terminem subskrypcji. Faktura zostanie wystawiona po odnotowaniu płatności i przekazana osobie wskazanej 
przez klienta. Zmiana opłaty wynikająca ze zwiększenia liczby użytkowników liczona jest proporcjonalnie w stosunku  

do pozostałego okresu do odnowienia subskrypcji. 
4 Użytkownicy managera nieobecności nie wliczają się w liczbę użytkowników wpływających na wybór pakietu cenowego.  
 

 

 
 

 



 

 

 
Wariant III – powyżej  150 użytkowników  

  

Nazwa 
 

Cena netto 

za 1 
użytkownika 

miesięcznie 

 
Cena netto 

za 1 
użytkownika 

rocznie 
 

 

Elektroniczny Obieg Dokumentów   

 Wliczony pakiet aktualizacji na 12 miesięcy5;    

 Elektroniczne archiwum faktur kosztowych;   

 Elektroniczna akceptacja/archiwizacja umów; 

 Elektroniczny proces wniosków zakupowych  
w powiązaniu z budżetami firmy; 

 Elektroniczna akceptacja/ archiwizacja zamówień  

w połączeniu z budżetami; 

 Elektroniczne wnioski urlopowe; 

 Elektroniczna książka nadawczo-odbiorcza; 

 Integracja z systemami linii Sage Symfonia Finanse  
i Księgowość (50cloud, ERP);  

 Powiadomienia na e-mail o dokumentach oczekujących  

na akceptację;   

 Raportowanie o przepływach dokumentów w systemie;   

 Brak limitu schematów obiegu dokumentu.  

 

4,00 zł 48,00 zł 

 

Elektroniczy Obieg Dokumentów  
+ Wielofirmowość. 

 

8,50 zł 102,00 zł 

 
Elektroniczny Obieg Dokumentów  

+ OCR 

 Dodatek pozwalający na podczytywanie danych z pliku 

graficznego i automatyczne wypełnianie formularzy. 
 

9,50 zł 114,00 zł 

 
Elektroniczy Obieg Dokumentów  

+ Wielofirmowość. 

+ OCR. 
 

14,00 zł 168,00 zł 

 

Użytkownik managera nieobecności6: 

 Elektroniczne składanie wniosków urlopowych. 
 

2,50 zł 30,00 zł 

5 Opłata za dostęp pobierana jest z góry za 12 miesięcy. Odnowienie subskrypcji realizowane jest poprzez wpłatę kwoty 
odnowienia na wskazane konto. Informacje o kwocie oraz nr konta zostaną przekazane drogą mailową 30 dni przez 
upływającym terminem subskrypcji. Faktura zostanie wystawiona po odnotowaniu płatności i przekazana osobie wskazanej 
przez klienta. Zmiana opłaty wynikająca ze zwiększenia liczby użytkowników liczona jest proporcjonalnie w stosunku do 
pozostałego okresu do odnowienia subskrypcji. 
6 Użytkownicy managera nieobecności nie wliczają się w liczbę użytkowników wpływających na wybór pakietu cenowego.  
 

 


