
 توضیحات 
 

( تومانکاال) قیمت الانام ک   

 
گزارشات   دسته چک،گزارش دفتر تفضیلی اشخاص، گزارش سود بخش ها،ثبت و مدیریت
کاال، چاپ   و سفارشات، گزارش دفاتر گزارشات زمانی انبارداری، هزینه و درآمد، پیش فاکتور

چند فاکتور همزمان  کاهش سرمایه،گزارشات سرمایه ها، بازکردن بارکد کاال و شلف لیبل، افزایش   
 

1580000 

استاندارد  سطح پرنس  
 

کلیه امکانات پایه  
 فروشگاهی 

 
کاال،حقوق و دستمزد،   چاپ چک، ترازنامه ،خصوصیت اینسخه استاندارد به انضمام ویژگی ه

  بارکد برای کاال، پنل ارسال پیامک، ماژول فروش هایپرمارکت، تعریف چندین نقطه سفارش کاال،
 اشانتیون، تولید محصول، عملیات 

 

     2700000 

پیشرفته  سطح پرنس  
 

نسخه پیشرفته  
 فروشگاهی 

 
اقساط، داشبورد   اسناد حسابداری فاکتور امانی و گزارشات، نسخه پیشرفته به انضمام گزارش

 مدیریتی
 

3640000 
حرفه ای  سطح پرنس  

 
 نسخه حرفه ای 

 
موجودی انبار نسخه ویژه اغذیه فروشی ها به انضمام مدیریت تولید و  

 
استاندارد زعفران 2500000  

بانک، تسویه ترکیبی امکان اضافه شدن فیچر های حسابداری،امکان تعریف انبار  3600000 
  حسابداری زعفران

 پیشرفته

داشبورد مدیریت کلیه امکانات حسابداری به انضمام امکان حقوق و دستمزد،  5400000 
  حسابداری زعفران

 حرفه ای 
 

های ثبت   ملک موردتقاضا با ملک ثبت کلیه مشخصات ملک،ثبت تقاضای ملک، قابلیت انطباق
ثبت   قابلیت محاسبه حق کمیسیون و مشاوره، اعمال و -رهن،اجاره شده،امکان ثبت خرید،فروش،

گزارش اسناد حسابداری، ارسال پیامک حق کمیسیون حقوق و دستمزد،گزارشات تحلیل آماری،  
 

 مشاورین امالک  3700000

 
(امکان تعریف کاال)کاالی ساخته، سکه،کاال، خدمات و جواهر داد ، وزن،درصد(،  تنظیم اجرت) تع  ،

سنگ   تنظیم قیمت های ویژه طالفروشی ، تنظیم زن اولیه طال ، سکه ،  امکان تعیین عیار، امکان
حسابداری، حقوق و دستمزد ، گزارش   ،جواهر. تنظیم قیمت خرید و فروش سکه گزارش اسناد 

پیامک، اقساط، بارکدهای وزنی نقطه سفارش کاال، ارسال   
 

 طال فروشی  3600000

 
،امکان تبدیل رزواسیون به   مکان تعیین نوع مراسم ،امکان ثبت اطالعات کامل رزرواسیون

برای مجموعه هایی که عالوه بر رزرواسیون در تاریخهای   قرارداد اصلی ،امکان ثبت سفارش 
مراسم وحسابداری   سفارش تهیه غذا برای یک روز بخصوص دارند امکان ثبت الگوی مشخص 

 کامل
 

 تاالر مجالس  3100000

 
ویژه فروشندگان خودرو،هزینه و    ثبت و مدیریت دسته چک،گزارش دفتر تفضیلی اشخاص،ماژول

کاهش سرمایه، گروه گزارشات سرمایه ها، ترازنامه،گزارش   درآمد و گزارش دفاتر،افزایش و 
حسابداری فاکتور امانی و گزارشات، اقساط، داشبورد مدیریتی اسناد  

 

 نمایشگاه ماشین 2500000

 
چاپ   واحد ها ازجمله عدد، بسته و کارتن و همچنین امکان تعریف چندین بارکد برای کاال، سطوح 

فروش کاال در    قفسه های اجناس و همچنین ویرایش قیمت بارکد برای کاال و چاپ شلف لیبل برای

 سوپرمارکت  2700000



با سیستم   متناسب قیمت ها. استفاده از ماژول فروش سریع زمان ثبت فاکتور خرید، در نوسان
همزمان و پیاده   کارتخوان، امکان باز کردن چند فاکتور بصورت لمسی، ارسال مبلغ به چندین

مشتری جهت نمایش قیمت اجناس  سازی سیستم اختصاصی  
 

 
شاخه،    و متر، مدیریت سطوح واحد فرضا متر و امکان تبدیل واحد ها از قبیل تناژ به ورق 

یادآوری چکها و   ضایعات کاال و مدیـریت حساب اشخاص و  ارش گیـری انبـار و مدیریـت و گز
سود و زیان  امکان ثبت خدمات در فاکتور و گزارشات متنوع بدهی و طلب های سررسیددار،  

 

آهـن آالت  فروشندگان 2700000  

 
محصول   تولید از خرید و ورود مواد اولیه تا رسیدن به امکان ثبت و فرمول نویسی چندین مرحله

فاکتور و    موجودی کاالها و انبار، امکان ثبت خدمات در ، امکان ثبت ضایعات و مدیریتنهایی
چاپ بارکد  اتصال به ترازو های متنوع با قابلیت  

 

 شیرینی فروشی  2500000

 
کاال و خدمات   محاسبه اتوماتیک مساحت، درج همزمان امکان تعریف خصوصیت طول و عرض و 

امکان درج چند   اعمال تخفیفات پلکانی نامحدود در فروش، ،و هزینه حمل و نقل در فاکتور
پرداخت از مشتری و چاپ دفتر   جهت محاسبه پورسانت، امکان اخذ پیش   فروشنده در یک فاکتور

جهت تسویه مبلغ فاکتور  چه اقساط   
 

2600000 
فرش    فروشـنـدگان
 ماشینی

بـصـورت   ج کاال و خدمات محاسبه پورسانت، در  مکان درج چند تعمیرکار در یک فاکتور جهت 
مدیریت انبار و   بازگذاشتن چندین فاکتور بصورت همزمان، هـمـزمان در فاکتورها، امـکان

هزینه ها  گزارشات سود و زیان و   
2400000 

مـجـاز   تـعمیرگاه های
 خـودرو 

 
چند سرکارگر    گزارش گیری سود مجزا برای هر پروژه، تعریف تعداد نامحدود پروژه و امکان

فاکتور، مدیریت انبار و   درج کاال و خدمات بصورت همزمان در بعنوان بازاریاب در فاکتور،
محاسبه سود و زیان کلی و پروژه ای  گردش کاالها،  

 

2400000 
تزیینات   فروشندگان

 ساختمان

 
امکان درج   فرمول، درج هزینه های تولید محصول در هر  امکان فرمول نویسی تولید محصوالت و

فاکتور به قرارداد و درج   جهت محاسبه پورسانت، امکان تغییر نام چند فروشنده در یک فاکتور 
ثبت و مدیریت پیش فاکتور و مبالغ   قرارداد فروش و چاپ محل مهر و امضا، توضیحات در فرم 

و محاسبه سود و زیان مدیریت انبار و گردش کاالها و هزینه ها دریافتی،  
 

 صنایع چوب  2500000

 
ثبـت   اپتومتری عدسی ها در فاکتور فروش، امکان امـکـان ثـبـت نسخـه پـزشـک و جزئیـات

در فـرم   فاکتور، ثبت پزشک معرف یا همکار بازاریاب  خدمـات و هزینه ها و کاال همزمان در
و    ثبت ضایعات چـاپ بارکد ویژه عینک روی لیبل دم موشی،  فـروش جـهت محـاسبه پورسـانت،

کاالها و انبار شکست شیشه و مدیریـت   
 

شندگان عینک فرو 2500000  

 
سه سطح، امکان   اساس آنها، ذخیره مکان فیزیکی کاال در  امکان ثبت کد فنی کاالها و جستجو بر

  محاسبه پورسانت، باز کردن چند فاکتور تعمیرگاه یا بازاریاب در فاکتور جهت مشخص کردن نام
فروش، مدیریت    مشتری و آخرین خرید کاال در فاکتور خرین فروش بههمزمان، امکان مشاهده ا

یادآور ی بدهی و طلب های سررسیددار  حساب اشخاص و  
 

لوازم یدکی  فروشندگان 2500000  

 
فروش، امکان اضاف   مشتری و آخرین خریـد کاال در فاکتـور  مکـان مشـاهـده آخریـن فـروش بها

  محصـوالت به کاال و چاپ در فـاکتـور، و شماره سریـال از قبیـل تاریخ گارانتی کردن ویژگی هایی

2300000 
لوازم   فروشنـدگان
 خانگی



کردن خدماتی از قبیل   سررسید اقساط و چکها، امکان اضـافه   امکان اسـتفـاده از اقـسـاط وگـزارش
جهت محاسبه پورسانت  به فاکتور، امکان درج بازاریاب در فاکتور  هزینه حمل و نقل  

 
تبدیل در فاکتور   بسته و جین و عدد و مشاهده ضرایـب  امکان مدیریت سطوح واحد کاال از قبیل

سطح، باز نگه داشتن چندین   گـردش کاال، ذخیـره مکان فیزیکی کاال در سه فروش، مدیریت انبار و
سررسیددار همزمان، یادآوری چک ها و بـدهی و طلـب  فاکتور بصورت   

 

 خرازی  2200000

 
هر کاال، امـکان   رنگ و سایز و مارک،چاپ بارکد مختص امکان درج خصـوصیت هایی از قبیـل

امکان ذخـیره عکس کاال جهت    به تفـکیـک خصوصیت در فرم فروش، مشاهده موجودی کاال
  اخرین فروش  مشتری جهت تبلیغات، امکان مشاهده انبارگـردانـی،امکـان ثبت سریع موبایل سهولت 

چکها و بدهی و طلب    کاال در فاکتور فروش، یادآوری سررسیـد به مشتری و آخرین خرید
 سررسیددار 

 

2200000 
کیف و   فروشنـدگـان

و پـوشــاک  کفش  

 
و آخرین خرید کاال در   فاکتـور، اخرین فروش به هر مشتری  امکان درج همزمان کاال و خدمات در

جهت محاسبه پورسانت  امکان ثبت معرف یا بازاریاب در فاکتور  حین ثبت فاکتور،   
 

رایانه  فروشندگان 2200000  

 
محاسبه پورسانت،   درج چـنـد فروشـنـده در فاکتور جهـت مکان اختصاص تاریخ گـارانتی به کـاال،ا

هـمزمـان در فاکتـور، مدیریـت انبـار   ال و خـدمات بصورت همزمـان، درج کـا بازکردن چند فاکتـور 
گردش کاالها  و  

 

2200000 
  فـروشـنـدگـان

حرارتی   تـجـهـیـــزات
 و برودتی 

 
درج همزمان کاال و   و آخرین خرید کاال در فاکتور فروش،  امکان مشاهده اخرین فروش به مشتری

چاپ در فاکتور، یادآوری چکها و بدهی    درج شماره سلایر محصوالت به کاال و خدمات در فاکتور،
فاکتور جهت محاسبه پورسانت  طلب های سررسیددار، درج بازاریاب در   و  

 

2200000 
ماشین های   فروشندگان

 اداری 

 
نامـحدود و محاسبه سود هر   تعمیرات به تعدادبـخـش فروش و  امـکـان بخـش بندی نرم افزار فرضا

خرید کـالـا در فاکـتور   اخـرین فروش به مشتـری و آخرین بصـورت جداگانه، امکـان مشـاهده بخش
  درج شماره سلایر محصـوالت و چاپ در  همزمـان کاال و خدمـات در فاکتـور،  فـروش، درج

فاکتور جهت   ار، امـکان درج بـازاریـاب در سـررسیـدد فاکتور، یادآوری چکها و بدهی و طلب های 
 محاسبه پورسانت 

2200000 
تلفن همراه   فروشندگان

 و ثابت 

 
همزمان کاال و   و آخرین خرید کاال در فاکتور فروش، درج  امکان مشاهده اخرین فروش به مشتری

چاپ دفترچه قسط در  و  و نقل در فاکتور، درج پیش پرداخت مشتری خدمات از قبیل هزینه حمل 
بدهی و طلب های سررسیددار، درج   اقساطی، گزارش سررسید اقساط، چـکها، فروش های 

در فاکتور جهت محاسبه پورسانت  بازاریاب  
 

2200000 
  فـر و شـنـد گـا ن

صنعتی   یـخـچـال هـای
 و ویترینی

 
امکـان تعریـف   و عرض جهت محاسبه خودکار مساحت،  امکان تعریف خصوصیت هایی مثل طول

بصـورت مـجزا، امـکان درج   محـاسبـه سـود و زیـان بـرای هر پـروژه  تعداد نامحـدود پـروژه و
فاکتور جهت محاسبه پورسانت  بـازاریاب در   

 

2200000 
مصالح   فروشندگان

 ساختمانی

 
فاکـتور، مشـاهده آخرین    قبیـل نصب و راه اندازی سیستم در  امکان درج همزمان کاال و خدمات از

چکها، بدهی و   حین ثبـت فاکتور، گزارش سـررسید هـر مشتـری و آخـرین خرید کاال در  فروش به
پو رسانت  درج بازاریاب در فاکتور جهت محـاسبـه  طلب های سـررسیـددار،  

2200000 
لوازم   فـروشندگان

و تصـویری  صوتی  



 

فاکتـورفـروش،   قبیل نصـب و راه اندازی یا تعمیـرات در  مکـان درج همـزمان کاال و خـدمـات از ا
فاکتور، درج بـازاریـاب در    مشتری و آخرین خرید کاال در حین ثبت آخـرین فـروش بـه هـر

محاسبه پورسانت  فاکتـور جهـت   
 

طبـی   لوازم فروشندگان 2200000  

و محاسبه سود   فروش و بخش خدمات به تعداد نامحدود  فرضا بخش امکان بخش بنـدی نرم افزار  
و آخرین خرید کاال در فاکتور    امکان مشاهده اخرین فروش به مشتـری هر بخش بصورت جداگانه،

درج بازاریاب در فاکتور جهت محاسبه   همزمان کاال و خدمـات در فاکتـور، امکان فروش، درج
 پورسانت 

السـتـیـک  فروشندگان 2200000  

 


