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INNOMATE HR 
Særlige vilkår vedr. INNOMATE HR Basic, Pro og Enterprise 

INNOMATE HR Basic  
Følgende er inkluderet: 

• Konsulentbistand til startup hjælp: Indleder med et møde (online) hvor plan for opstart aftales. Ud 
fra planen yder vi online bistand med ibrugtagning af system og moduler, herunder også bistand til 
import via importmodulet. 

• Konsulentbistand til ibrugtagning af nye moduler. 

Følgende er ikke inkluderet: 

• Anden import, der ikke kan håndteres af importmodulet, f.eks. af filer. 

• Onsite konsulentbistand.  

• Vi tilbyder halv- og heldags besøg à kr. 3.000 og 5.000 (samt dækning af evt. transporttid og 
kørselsgodtgørelse efter gældende regler. (Halvdags max 3t og heldags max. 6t) 

INNOMATE HR Pro  
Følgende er inkluderet: 

• Konsulentbistand til starthjælp: Indleder med et møde (online) hvor plan for opstart aftales. Ud fra 
planen yder vi online bistand med ibrugtagning af system og moduler, herunder også bistand til 
import via importmodulet. 

• Konsulentbistand til ibrugtagning af nye moduler 

• Drift af Single Sign On 

• Adgang til API 

• Drift af integrationsløsning 

Følgende er ikke inkluderet: 

• Anden import, der ikke kan håndteres af importmodulet, f.eks. af filer. 

• Onsite konsulentbistand. 

• Vi tilbyder halv- og heldags besøg à kr. 3.000 og 5.000 (samt dækning af evt. transporttid og 
kørselsgodtgørelse efter gældende regler. (Halvdags max 3t og heldags max. 6t) 

• Udvikling af integrationsløsning 

INNOMATE HR Enterprise  
Følgende er inkluderet: 

• Konsulentbistand til starthjælp i forhold til opsætning og moduler, der indgår i INNOMATE HR Pro: 
Indleder med et møde (online) hvor plan for opstart aftales. Ud fra planen yder vi online bistand 
med ibrugtagning af system og moduler, herunder også bistand til import via importmodulet. 

• Konsulentbistand til ibrugtagning af nye moduler 

• Support af kundespecifikke løsninger. 

• Drift af Single Sign On  

• Drift af integrationsløsning 

Følgende er ikke inkluderet: 

• Anden import, der ikke kan håndteres af importmodulet, f.eks. af filer. 

• Onsite konsulentbistand. 

• Vi tilbyder halv- og heldags besøg à kr. 3.000 og 5.000 (samt dækning af evt. transporttid og 
kørselsgodtgørelse efter gældende regler. (Halvdags max 3t og heldags max. 6t) 

• Udvikling af integrationsløsning 

• Udvikling af kundespecifikke løsninger. 

• Vedligehold og opdatering af specialudviklede løsninger. 


