Cennik

Aplikacja whiblo dostępna
już od 169 zł netto miesięcznie!

RODZAJ OPŁATY

PAKIET

PAKIET

Subskrypcja roczna

2 388 zł

5 988 zł
(499 zł/mies.)

(899 zł/mies.)

Subskrypcja dwuletnia

4 060 zł

10 180 zł

18 340 zł

Opłata instalacyjna

500 zł

1 500 zł

3 000 zł

OPCJE

PAKIET

PAKIET

PAKIET

Liczba użytkowników

1

3

5

Rozmiar bazy danych

5 GB

20 GB

40 GB

Wersje językowe

polska/angielska

polska/angielska

polska/angielska

Dodatkowa wersja językowa

-

-

do negocjacji

Raporty statystyczne

-

3

5

Pulpit użytkownika

-

tak

tak

Zmiana logotypu

tak

tak

tak

Zmiana motywu wizualnego

-

tak

tak

Wsparcie użytkownika

standard

standard

premium

Szkolenie

podręcznik użytkownika MS Teams (2 godz.)

MS Teams (2 godz.)

Retencja danych

12 miesięcy

18 miesięcy

24 miesiące

Zwiększenie bazy o 10 GB

-

10 zł/mies.

10 zł/mies.

Zwiększenie liczby użytkowników

-

50 zł za 1 użytkownika

50 zł za 1 użytkownika

(płatność jednorazowa)

(płatność jednorazowa)

(płatność jednorazowa)

MINIMUM

(199 zł/mies.)

(169 zł/mies.)

MINIMUM

PAKIET

STANDARD

PREMIUM
10 788 zł

(424 zł/mies.)

(764 zł/mies.)

STANDARD

PREMIUM

(do końca trwania umowy)

(do końca trwania umowy)

* wszystkie ceny są cenami netto

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
+48 578 800 019

sprzedaz@whiblo.pl

Koszt miesięczny
Jest to średni miesięczny koszt korzystania z aplikacji whiblo w ramach wybranego pakietu (Minimum, Standard lub Premium).

Subskrypcja roczna/dwuletnia
Jest to płatność jednorazowa ponoszona za roczne lub dwuletnie korzystanie z aplikacji whiblo. Wariant dwuletni objęty jest 15% rabatem.

Opłata instalacyjna
Jest to opłata jednorazowa. W ramach instalacji nasz zespół skonfiguruje aplikację whiblo zgodnie z oczekiwaniami Klienta.

Liczba użytkowników
Jest to liczba użytkowników (koordynatorów) posiadających indywidualne konta w aplikacji whiblo. Są to osoby, które w aplikacji
odpowiedzialne są za obsługę zgłoszeń sygnalistów. Liczba koordynatorów uzależniona jest od wybranego pakietu (Minimum – 1, Standard – 3,
Premium – 5). Istnieje możliwość zwiększenia liczby koordynatorów ponad dostępny limit za dodatkową opłatą – zgodnie z Cennikiem.

Rozmiar bazy danych
Ilość miejsca przeznaczona do przechowywania danych ze wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w aplikacji whiblo (w szczególności
załączników). W przypadku przekroczenia dostępnego limitu w aplikacji whiblo nadal będzie można dodawać i obsługiwać zgłoszenia,
natomiast nie będzie można dodawać kolejnych załączników. W takim przypadku Klient może zwiększyć wielkość bazy za dodatkową opłatą
– zgodnie z Cennikiem.

Wersje językowe
Aplikacja whiblo dostępna jest w języku polskim oraz angielskim.

Dodatkowa wersja językowa
W pakiecie Premium istnieje możliwość skonfigurowania aplikacji whiblo w dodatkowej wersji językowej. Opłata za udostępnienie aplikacji
w innej wersji językowej niż polska lub angielska ustalana jest indywidualnie.

Raporty statystyczne
Aplikacja whiblo umożliwia generowanie raportów. W pakiecie Standard dostępne są 3 raporty statystyczne dotyczące zgłoszeń sygnalistów.
W pakiecie Premium dostępnych jest 5 raportów, a także możliwość przygotowania przez nasz zespół raportu wg indywidualnych potrzeb
Klienta.

Pulpit użytkownika
Jest to miejsce w aplikacji whiblo, które zawiera aktualne statystyki zgłoszeń sygnalistów. Pulpit dostępny jest dla użytkowników w pakietach
Standard oraz Premium.

Zmiana logotypu
Każdy Klient ma możliwość personalizacji usługi whiblo poprzez dodanie swojego logotypu w aplikacji.

Zmiana motywu wizualnego
W pakiecie Standard i Premium Klient oprócz możliwości dodania swojego logotypu w aplikacji whiblo ma również możliwość zdefiniowania
koloru przewodniego usługi (np. zgodnego z własnym systemem identyfikacji wizualnej). Kolor przewodni ustalany jest z Klientem w trakcie
prac konfiguracyjnych.

Wsparcie użytkownika – oferujemy 2 modele wsparcia
Standard: wsparcie e-mail (odpowiedź do 5 dni roboczych).
Premium: wsparcie e-mail oraz MS Teams (odpowiedź do 2 dni roboczych).

Szkolenie – materiały szkoleniowe dla użytkowników aplikacji whiblo
Podręcznik użytkownika: podręcznik udostępniony w wersji PDF.
MS Teams: dwugodzinne szkolenia dla użytkowników aplikacji z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Retencja
Jest to okres przez jaki w aplikacji whiblo przechowywane są pełne informacje o wszystkich zgłoszeniach sygnalistów (treści zgłoszeń oraz
załączniki). Po upływie tego okresu w aplikacji dostępne są już tylko informacje statystyczne, natomiast pozostałe dane są usuwane.

Zwiększenie bazy
Zwiększenie ilości miejsca w bazie danych ponad dostępny limit za dodatkową opłatą – zgodnie z Cennikiem.

Zwiększenie liczby użytkowników
Zwiększenie ilości użytkowników (koordynatorów) posiadających indywidualne konta w aplikacji whiblo ponad dostępny limit w ramach
wybranego pakietu za dodatkową opłatą – zgodnie z Cennikiem.

