لیست امکانات و قیمت سیستم يکپارچه مالی الماس سیما
قابل ارائه بعنوان سامانه صندوق مکانیزه فروشگاهی جهت تهیه گزارشات فصلی( )TTMSمطابق با قوانین اداره دارایی
به همراه قفل سختافزاری و یکسال خدمات پشتیبانی رایگان
قابلیت نصب برای تمامی محصوالت مایکروسافت)(Windows XP,7,8,10

نوبت بازبینی 180998 :
تاریخ اعتبار  :از ابتدای سال
9918

امکانات عمومی (نسخه پایه)  08،0،،، -تومان
 امکان معرفی حسابها در  9سطح پیوسته کل ،معین ،تفصیل بعالوهی  9سطح حساب شناور (مرکز درآمد و هزینه)  /صدور اتوماتیک اسناد حسابداری خرید و فروش ،دریافت و پرداخت با امکان تعریف الگوی
سند  /معرفی اشخاص و گروه بندی ایشان (خریدار ،فروشنده ،کارمند ،ویزیتور و سایر)  /تعیین سقف اعتبار فروش برای هر شخص  /تخصیص  2نوع قیمت برای اشخاص (عادی و همکار)  /معرفی حسابهای
بانکی و دسته چک  /معرفی انبار و معرفی کاالها و گروهبندی در  2یا  9سطح شامل گروه اصلی] ،فرعی[ و مشخصات کاال  /معرفی انواع واحد شمارش کاال
 امکان ثبت فاکتور خ رید و فروش ،برگشت از خرید یا فروش و صدور پیش فاکتور  /ثبت کاردکس کاال همزمان با ثبت فاکتور  /صدور فاکتور مخصوص خرید سنگ خام و فروش متراژی  /طراحی فرم چاپ
فاکتور  /ثبت اطالعات تکمیلی فاکتور مانند شماره و تاریخ مرجع  /تعیین ویزیتور ،مامور پخش و مامور وصول در فاکتورها و اختصاص درصد به هر یک بصورت کلی یا روی هر گروه کاال و یا حتی تکتک
کاالها  /ثبت عملیات مالی در فاکتور شامل تسویه نقدی ،چک و کارت بانک  /چاپ فاکتور رسمی در فاکتور  /چاپ مانده حساب در فاکتور  /مشاهده سود ناخالص ،خالصه گردش کاال و صورتحساب شخص در
ه ر فاکتور  /فروش از طریق بارکد خوان  /خرید و فروش کاالی سریالی  /تعیین و لحاظ مالیات و عوارض در فاکتورها  /درج تخفیف کلی در فاکتور  /کپی فرم فاکتورها
 امکان ثبت کلیه ی عملیات مالی و خزانه داری شامل دریافت و پرداخت نقد و چک ،حواله نقد از بانک و رسید نقد در بانک
 امکان ثبت عملیات چک ها شامل پاس یا برگشت چک پرداختی ،نقد کردن چک صندوق ،خواباندن چک به حساب بانک ،واگذاری چک به اشخاص ،وصول چک در جریان وصول ،برگشت چک دریافتی  /کنترل
سابقه چکها
 امکان صدور اسناد حسابداری (سند دستی دوبل و مرکب)  /کپی فرم اسناد
 گزارشات حسابداری شامل دفاتر روزنامه ،کل ،معین و تفصیلی  /گزارش مراکز  /گزارش اسناد دریافتنی و پرداختنی  /نمایش درختی حساب ها  /تراز آزمایشی چهارستونی  /گزارش و چاپ اسناد حسابداری /
گزارش سود فاکتورها  /صورتحساب اشخاص  /سود و زیان ویژه  /ترازنامه  /امکان مرور کلیه ی اسناد سیستم با ذکر مرجع و شرح آن تحت عنوان "جدول اسناد"  /امکان مشاهده و اصالح فاکتورها ،فرمهای
مالی و اسناد حسابداری داخل تراز آزمایشی  /امکان تیک کردن ردیفها در گزارش تراز آزمایشی چهارستونی  /دفتر درآمد و هزینه
 گزارشات انبار شامل لیست کاالها ،موجودی تعدادی و ریالی کاال ،کاردکس انبار (تعدادی و ریالی) ،گردش کاال و گزارش فاکتورها
 سایر امکانات سیستم شامل گزارش خالصه وضعیت سیستم هنگام ورود شامل وضعیت نقد و چک (چک های تاریخ گذشته ،سر رسید شده و  ،). . .وضعیت فروش ،نمودار فروش ماهانه و روزانه ،نمودار مشتریان
و کاالهای برتر ،گزارش نموداری اسناد دریافتنی و پرداختنی ،وضعیت اقساط (اقساط سر رسید شده) و تسویه فاکتورها (سر رسید تسویه فاکتورها)  /امکان مرتب سازی کلیهی فرمها و اسناد بر حسب تاریخ /
امکان ارسال گزارشات به فرم اِکسل  /فرم کرایه حمل جهت ثبت کرای ه راننده  /امکان چند بارکدی (امکان تخصیص چند بارکد به یک کاال)  /عملیات ابتدای دوره و انتهای دوره بصورت اتوماتیک و مرحلهای
 /دفترچه تلفن  /ارسال پیام کوتاه (ارسال مانده حساب شخص از طریق  / ) SMSامکان تغییر کد حساب و کد کاال و انتقال گردش آنها  /ایجاد نسخه پشتیبان  /ماشین حساب  /پیکربندی سیستم (شامل
تنظیمات ظاهری و فونتهای پنجره های برنامه و فاکتورها ،تعیین سربرگ و زیرنویس جهت اسناد و فاکتورها و سایر تنظیمات برنامه)  /امکان چاپ بر روی انواع چاپگر از جمله چاپگر حرارتی ( 8سانتی)
 امکان ثبت اطالعات مالیاتی اشخاص و شرکتها  /محاسبات مالیات بر ارزشافزوده  /امکان تهیه فایل دورهای مالیات بر ارزشافزوده ()TTMS
 قابلیت نصب یک نسخه روی چند سیستم و حتی نصب همزمان چند نسخه روی یک سیستم با اطالعات متفاوت

برنزی 07،0،،، -

شامل کلیه امکانات الماس پایه بانضمام عملیات در چند انبار  /امکان تعریف و تعیین سطوح دسترسی کاربران  /امکان محاسبه رأس چکها و فاکتورها  /امکان چاپ حواله در فاکتور  /امکان چاپ رسید
پرداختها و دریافتها در فرم جامع مالی  /امکان تعریف دو واحد شمارش برای هر کاال  /امکان تعریف تعداد واحد نامحدود برای هر کاال  /امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش  /امکان درج تخفیف
ردیفی در فاکتورها  /گزارش عملکرد اشخاص  /گزارش مانده حسابها  /امکان چاپ برچسب مشخصات و بارکد کاال  /امکان چاپ چک

نقرهای 03،0،،، -

شامل کلیه امکانات الماس برنزی بانضمام امکان صدور فاکتور برگشت از فروش با تعیین فاکتور فروش مرتبط  /گزارش عملکرد کاال و اشخاص  /امکان صدور رسید وجه در فاکتور  /امکان درج سایر
اضافات و کسورات در فاکتور  /امکان ثبت کلمات متداول  /امکان درج و کنترل تاریخ تسویه در فاکتورها  /امکان ثبت کاالی امانی و گزارش کاالی امانی  /امکان جستجوی جامع محتوای اسناد  /گزارش
دفتر انبار و اشخاص /گزارش عملکرد خرید و فروش  /گزارش عملکرد کاال و ویزیتور  /گزارش کاالی قابل سفارش  /امکان بارکد ترکیبی (مورد استفاده در کاالهای وزنی)  /امکان ارتباط با ترازو (مارک
محک) جهت سهولت در صدور فاکتور کاالهای وزنی
شامل کلیه امکانات الماس نقرهای بانضمام امکان تعریف حساب ترکیبی و گزارش حسابهای ترکیبی  /امکان تعریف نامحدود انواع مشتری و تخصیص انواع قیمت به ایشان  /عملیات انبارگردانی  /امکان

طالیی 006،،0،،، -

انتقال تعدادی کاال بین انبارها  /امکان عطف اسناد و گزارش اسناد عطف  /گزارش سود و زیان کاال  /امکان بستن اسناد  /گزارش کاربران  /امکان فروش اقساطی و صدور دفترچه اقساط  /گزارش جامع
(آماری) خرید و فروش  /امکان صدور سند اتوماتیک ویزیتور ،مامور پخش و مامور وصول در فاکتور و گزارش عملکرد ویزیتور  /امکان ثبت فرم رسید و حواله بصورت تعدادی به همراه گزارشات جامع
رسید و حواله (گزارش مصرف)  /امکان تعریف فرمول تولید و عملیات تولید و مونتاژ  /امکان ارسال پیامک گروهی (از طریق سامانه پیامکی * و مودم  / )GSMامکان چند صندوقی (امکان تعریف و
اختصاص صندوقی جداگانه به هر کاربر)  /امکان تعیین و تخصیص صندوق به هر ویزیتور
www.almasgrp.com  03142640060, 09132312400 @ https://t.me/AlmasSales



ارتقاء نرم افزار  :در صورت نیاز مشتری به ارتقای نرم افزار به نسخههای باالتر ،این کار با حفظ اطالعات قبلی ایشان و تنها با پرداخت مابهالتفاوت نرخ امکانپذیر میباشد.



اضافه نمودن یک امکان خاص به نرم افزار  :میتوان امکان یا امکاناتی طبق جدول زیر به نسخهی خریداری شده توسط مشتری اضافه نمود.
شرح امکان  -جزء امکانات نسخه نقرهای

مبلغ  -تومان

شرح امکان  -جزء امکانات نسخه طالیی

مبلغ -

امکان درج سایر اضافات و کسورات در فاکتور

900،000

گزارش کاربران

تومان
900،000

امکان جستجوی جامع محتوای اسناد

900،000

عملیات انبارگردانی

900،000

گزارش عملکرد کاال و اشخاص

900،000

امکان ارسال پیامک گروهی (از طریق سامانه پیامکی * و مودم )GSM

900،000

گزارش دفتر انبار و اشخاص

900،000

امکان صدور سند حسابداری ویزیتور در فاکتور و گزارش عملکرد ویزیتور

900،000

امکان بارکد ترکیبی (مورد استفاده در کاالهای وزنی)

220،000

امکان فروش اقساطی و صدور دفترچه اقساط

900،000

امکان ارتباط با ترازو (مارک محک) جهت سهولت در صدور
فاکتور کاالهای وزنی

امکان عطف اسناد و گزارش اسناد عطف

900،000

220،000
امکان ثبت فرم رسید و حواله بصورت تعدادی به همراه گزارشات جامع رسید و حواله (گزارش مصرف)

900،000

موارد زیر جزء امکانات هیچکدام از نسخهها نمیباشند و بصورت موردی به مبلغ و امکانات نرمافزار اضافه میگردد.
امکان شبکه  2کاربره

900،000

نرمافزار گزارش ساز

900،000

امکان شبکه  9کاربره

000،000

قفل اضافه نمایشی

980،000

امکان شبکه با تعداد کاربر نامحدود

020،000

امکان استفاده چند شرکتی

100،000

* کاربران گرامی در صورت نیاز به امکان ارسال پیامک از طریق سامانه پیامکی میبایستی یک سامانه پیامکی از شرکت فرا پیامک تهیه نمایند که جهت خرید آنالین این سامانه میتوانند به وبسایت
 http://sms.poyanazm.comمراجعه نمایند و یا با شماره  09902122تماس بگیرند.


اصناف خاص  :ضمناً این نرمافزار برای اصناف زیر نیز قابل تنظیم و استفاده میباشد :
سنگبری ،شیشه بری ،پیمانکاری ،عمده فروشی ،شرکتهای پخش ،تاسیسات ،لوازم خانگی ،کامپیوتر و سختافزار ،کارگاه های صنعتی ،کارخانجات کوچک ،نمایندگی خودرو ،مصالح ساختمانی ،سوپر

مارکت ،شرکت های تعاونی ،فروش چوب ،فروشگاه لوازم یدکی موتور سیکلت و خودرو ،فروش فرش و موکت و . . .


نحوه آموزش  :نسخه طالئی الماس سیما دارای نصب و آموزش خصوصی (یک جلسه حداکثر  2ساعته) بصورت رایگان در محل مجموعه الماس و یا محل رسمی مشتری (در محدوده  90کیلومتری)
میباشد .نرخ آموزشهای خصوصی طبق تعرفه خدمات پس از فروش میباشد.



نحوه و نرخ ارائه خدمات پس از فروش :
نحوه ارائه سرویس

شرح سرویس

قیمت  -تومان

از طریق وبسایت الماس

بروزرسانی نرمافزار از طریق وبسایت مجموعه الماس ()www.almasgrp.com

رایگان

سرویس موردی حضوری
آموزش خصوصی نرمافزار – یک جلسه حداکثر  2ساعته
مراجعه حضوری مشتری به شرکت

ارائه خدمات در محل مشتری

00،000

نصب اولیهی نرمافزار

90،000

نصب و راه اندازی نرمافزار در محیط شبکه

900،000

تعویض قفل سختافزاری بدلیل سوختگی خارج از یکسال گارانتی اولیه و یا نداشتن شارژ سالیانه (مفقودی و شکستگی
در هر صورت شامل هزینه می باشد)

00،000

سرویس یا آموزش در محل مشتری – حداکثر  2ساعت (در محدوده شهری)

920،000

سرویس یا آموزش در محل مشتری – حداکثر  2ساعت (خارج از محدوده شهری و شهرکهای صنعتی)

 + 900،000هزینه ایاب و ذهاب

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

به ازای هر گزارش 00،000

عملیات انتهای دوره سال مالی
حضوری یا اینترنتی

هزینه شارژ سالیانه پس از اتمام گارانتی

00،000
خدمات کانورت اطالعات
ارائه خدمات اینترنتی

20،000

نسخههای ساده ،برنزی بدون امکان شبکه و چند شرکتی

00،000

نسخه نقرهای بدون امکان شبکه و چند شرکتی

900،000

نسخه طالیی  /نسخه های ساده ،برنزی و نقرهای با امکان شبکه و چند شرکتی

220،000

خدمات فوق جزء خدمات شارژ سالیانه نبوده و بصورت موردی برای مشتری محاسبه خواهد شد.

