لیست قیمت سیستـــمهای صنعتی – بازرگانی المــــــاس (صبــــا)
مدت گارانتي خرابي تمامي سيستمها و هرگونه خدمات و سرويس تلفني و اينترنتي
مرتبط به مدت يک سال رايگان ميباشد

نوبت بازبینی 607079 :

تاریخ اعتبار 0360/09/96 :

شرح امكانات

حسابداری و خزانه ( 70،0،،،تومان)



امکان معرفی حسابها در  4سطح شامل كل ،معين ،تفصيلی و یک سطح شناور (مركز هزینه  /پروژه)



تعيين حسابهای خاص(صندوق  /اسناد  /بانکها و )...جهت صدور اتوماتيک اسناد حسابداری ،خزانه ،فروش و انبار



مدیریت صدور اسناد حسابداری  /امکان كپی فرم سند



مدیریت دریافت و پرداخت شامل دریافت و پرداخت نقدی ،دریافت و پرداخت چک ،حواله نقد از بانک ،رسيد نقد در بانک ،پاس یا برگشت چک پرداختی،
نقد كردن چک صندوق ،خواباندن چک به حساب بانکها ،واگذاری چک به اشخاص ،وصول چک در جریان وصول بانکها ،برگشت چک دریافتی  /چاپ
رسيد پرداختها و دریافتهای عمليات مالی  /امکان معرفی و تنظيم سایر عمليات دریافت و پرداخت  /امکان چاپ چک



گزارشات حسابداری شامل دفتر روزنامه (امکان انتخاب تعداد ردیف دفتر روزنامه) ،كل ،معين و تفصيلی ،اسناد دریافتنی و پرداختنی ،نمایش درختی
حسابها ،تراز آزمایشی چهار ستونی ،چاپ اسناد حسابداری ،گزارش سود ناخالص فاكتورها ،گزارش صورتحساب اشخاص ،گزارش كنترل مانده حسابها،
گزارش كنترل اقالم اطالعاتی (جستجوی جامع محتوای اسناد) ،گزارش حسابهای تركيبی ،گزارش ترازنامه



امکان مرور حسابها ،مشاهده و اصالح فاكتورها ،فرمهای دریافت و پرداخت و سند حسابداری در تراز آزمایشی  /امکان مشاهده خالصه اسناد سيستم با

ذكر مرجع و شرح آن تحت عنوان "جدول اسناد"


محاسبه راس چکها و فاكتورها  /تعریف حساب تركيبی  /تركيب اسناد و گزارش آن  /مرتب سازی و بستن اسناد  /امکان خروجی گزارشات بصورت فایل
اِكسل



امکان معرفی اشخاص و گروهبندی ایشان (خریدار ،فروشنده ،همکار ،ویزیتور و)...



امکان ثبت انواع فاكتورها شامل خرید ،فروش ،برگشت از خرید ،برگشت از فروش ،پيش فاكتور خرید ،پيش فاكتور فروش  /امکان كپی فرم فاكتور  /امکان
ثبت اطالعات تکميلی فاكتور مانند شماره مرجع و تاریخ مرجع  /درج و كنترل تاریخ تسویه فاكتور فروش  /امکان تعيين ویزیتور ،مامور پخش و مامور

فروش و بازرگانی ( 70،0،،،تومان)

وصول و صدور سند اتوماتيک آن در حين صدور فاكتور و گزارش عملکرد ویزیتور  /تعيين درصد ویزیتور بصورت كلی ،در سطح گروه كاال و به تفکيک هر
كاال  /ثبت عمليات مالی فاكتور شامل نقد ،چک ،كارت بانک  /امکان مشاهده سود ناخالص فاكتور فروش ،وضعيت كاال و صورتحساب شخص هنگام
صدور فاكتور و امکان چاپ مانده حساب در فاكتور  /تبدیل پيش فاكتور به فاكتور فروش  /درج تخفيف ردیفی در فاكتور فروش /ثبت سایر اضافات و
كسورات فاكتور  /امکان محاسبه راس چکها و فاكتورها


گزارشات فروش شامل فاكتورها ،گردش كاال ،عملکرد كاال و اشخاص ،عملکرد فروش ،مرور فاكتورها ،تحليل خرید و فروش و گزارشات جامع فروش



تعریف انواع مشتری و سایر مشخصات  /تخصيص انوا ع قيمت به انواع مشتری  /استفاده از دستگاه باركد خوان در فاكتور و چاپ باركد  /كاالی سریالی و
امکان كنترل كاال براساس سریال  /امکان خرید و فروش كاالی امانی  /امکان ثبت اطالعات مالياتی اشخاص و شركتها  /محاسبات ماليات بر ارزش
افزوده ،چاپ فاكتور رسمی و تهيه فایلهای دورهای ماليات بر ارزش افزوده



امکان معرفی  999انبار  /امکان معرفی كاالها و گروهبندی كاال در  2یا  3سطح شامل گروه اصلی ،فرعی و مشخصات كاال  /امکان معرفی انواع واحد

انبار تعدادی و ريالی ( 0،،0،،،تومان)

شمارش كاال  /امکان تعریف دو واحد شمارش برای هر كاال


گزارشات انبار شامل ليست كاالها ،موجودی تعدادی و ریالی كاالها ،كاردكس انبار تعدادی و ریالی ،كاردكس كاال ،گزارش دفتر انبار و اشخاص ،كاردكس
كاال و اشخاص ،گزارش كاالی قابل سفارش



رسيد و حواله تعدادی  /عمليات انتقال تعدادی كاال بين انبارها



تعریف فرمول توليد و صدور رسيد و حواله تعدادی مرتبط  /صدور سند مصرف و گزارشات مصرف



ثبت كاالی امانی و گزارش آن



عمليات انبارگردانی

 ::.نرمافزارهای فوق با تمامی محصوالت مایکروسافت) (Windows XP,7,8,10سازگار بوده و به همراه قفل سختافزاری ارائه میگردد .::
دفاتر فروش و پشتیبانی :تهران  | 79089737830,89737888اصفهان  | 73039970068,39970068نجفآباد  8( 73089987797خط)

www.almasgrp.com | almasgrp@yahoo.com | https://telegram.me/AlmasEspadana

لیست قیمت سیستـــمهای صنعتی – بازرگانی المــــــاس (صبــــا)
مدت گارانتي خرابي تمامي سيستمها و هرگونه خدمات و سرويس تلفني و اينترنتي
مرتبط به مدت يک سال رايگان ميباشد

نوبت بازبینی 607079 :

تاریخ اعتبار 0360/09/96 :

حقوق و دستمزد ( 70،0،،،تومان)



امکان تعریف انواع وضعيتهای بيمه همراه با ضرائب مختلف ،انواع ماليات با ضرائب و یا جدول مالياتی مورد نياز



امکان تعریف اقالم اطالعاتی كاركرد ،تعریف مبالغ حکمی مستمر و مبالغ حکمی غير مستمر



تعریف اطالعات پرسنلی و تخصيص ضمائم از قبيل عکس و اسناد ایشان در قالب فایل تصویری و صدور احکام مختلف از قبيل استخدام ،افزایش حقوق



امکان برقراری ارتباط با سيستم دستگاه كارتخوان از طریق فایل  Textجهت ورود اطالعات كاركرد پرسنل



امکان محاسبه سنوات ،تسویه حساب ،محاسبه عيدی و پاداش پرسنل



امکان تنطيم پارامترهای قابل نمایش در فيش حقوقی توسط كاربر سيستم



امکان تهيه سیدی بيمه ،دیسکت بانک و فایل ماليات حقوق مورد نياز اداره دارایی  /امکان تهيه ليست حقوق ،ماليات ،بيمه و كاركرد پرسنل

 سایر امکانات
 كليه سيستم ها دارای امکانات عمومی شامل عمليات انتهای دوره ،عمليات سال مالی ،ایجاد نسخه پشتيبان ،پيکر بندی سيستم ،ارسال پيام كوتاه ،نمایش خالصه وضعيت سيستم
هنگام ورود ،تعریف و تعيين سطوح دسترسی كاربران ،ثبت كلمات متداول و گزارش كاربران میباشند.


كليه سيستمها دارای امکان شبکه با تعداد كاربر نامحدود میباشند.



كليه سيستمها دارای ابزار گزارش ساز جهت ایجاد و مدیریت گزارشات مورد نياز توسط كاربر میباشند.

 امکانات قابل اضافه شدن:
شــرح امکان

قیمت  -تومان

امکان استفاده در بستر اینترنت به صورت فرا منطقهای به ازاء هر قفل

404.444

قفل اضافه نمایشی

204.4444

امکان استفاده چند شركتی (نامحدود)

0.444.444

 نصب كليه سيستمها رایگان میباشد.
 آموزش  :هر سيستم دارای یک جلسه آموزشی  2ساعته در محل مشتری به صورت رایگان میباشد.
 قابل اجرا جهت شركتهای توليدی ،پيمانکاری ،بازرگانی ،خدماتی و پخش  -كوچک و متوسط
 مشاوره در اجراي نرمافزار (راهبري)  :این مجموعه توانایی ارائه مشاوره در راهاندازی و استقرار كليه سيستمها توسط كارشناسان مجرب را داشته و در صورت نياز مشتری
میتواند طبق جدول زیر اقدام به اعزام كارشناس نماید.
 خدمات پس از فروش :نحوه ارائه خدمات مجموعه طبق تعرفه زیر میباشد:
نحوه ارائه سرویس
سرویس تلفنی ،اینترنتی ،دریافت آخرین نسخه از سایت

قیمت  -تومان
شارژ ساليانه

سرویس موردی داخل شركت حضوری

00.444

نصب نرمافزار در محيط شبکه برای سرور ()Server

044،444

نصب نرمافزار در محيط شبکه برای هر ایستگاه كاری ()Client

34.444

ارایه خدمات اینترنتی در سایت دارایی برای هر موضوع

24.444

سرویس در محل مشتری (در محدوده شهری)

044.444

سرویس در محل مشتری (خارج از محدوده شهری و شهرکهای صنعتی)

 + 024،444هزینه ایاب و ذهاب

طراحی گزارشات خاص مشتری (شامل طراحی فاكتور چاپی و دیگر گزارشات)

به ازای هر گزارش 04،444

عمليات انتهای دوره سال مالی

00،444

تعویض قفل سختافزاری بدليل سوختگی بعد از یکسال گارانتی (گارانتی شامل مفقودی و شکستگی قفل سختافزاری نمیگردد)

00.444

هزینه شارژ ساليانه پس از اتمام گارانتی

به ازای هر سيستم 004،444

* هیچکدام از خدمات مذکور شامل گارانتی و شارژ سالیانه نمیگردد و بصورت موردی برای مشتری محاسبه خواهد شد .

 ::.نرمافزارهای فوق با تمامی محصوالت مایکروسافت) (Windows XP,7,8,10سازگار بوده و به همراه قفل سختافزاری ارائه میگردد .::
دفاتر فروش و پشتیبانی :تهران  | 79089737830,89737888اصفهان  | 73039970068,39970068نجفآباد  8( 73089987797خط)

www.almasgrp.com | almasgrp@yahoo.com | https://telegram.me/AlmasEspadana

