لیست محصوالت نرم افزاری شرکت پژواک
ردیف

شرح

قیمت(تومان)

1

ًزم افشار هذیزیت اغذیِ

350،000

قابلیت
ًسخِ کاهل ٍیژُ رستَراى،فست فَد،کاافی
ضاپ،کیتزیٌگ،جگزساازا،ریزٍى رز،ساافزُ
خاًِ سٌتی ٍ ...را توام اهکاًات هَرد ًیاس راا
سراى سادُ :فزٍش  ،خزیذ،تؼزیف اعالػاات
کاهاال غذاّا،هااذیزیت هطااتزکیي،هذیزیت
پیک،هذیزیت َّضوٌذ سقف اػتبار،اهکااى
تؼزیااف کاااررز ٍ غااٌذٍ رااِ تؼااذاد
ًاهحذٍد،اهکاى هاذیزیت ّشیٌاِ ّا،اهکااى
تٌظین ساػت ضزٍع ٍ پایاى کار،اهکاى درج
تَضیحات رزای ّز ردیف فاکتَر،اهکااى در

فزٍضی

ًظز گزفتي تخفیف ٍ حق سزٍیس رِ غَرت

سػفزاى ًسخِA

دٍرُ ای (ریالی -درغاذی)،سااهاًِ اػاالم
فاکتَر رذٍى ّشیٌِ خزیذ دساتگاُ اضاافی
،اهکاى کار را غفحِ کلیاذّای هخػاَظ ،
سیساااتن ّاااای لوسااای ٍ ًوایطاااگز
دٍم،گشارضااات هتٌااَع هااذیزیتی اػاان
اس(فزٍش -حساب اضخاظ -ػولیاات ّاای
غٌذٍ  -سَد رز اساس رٍس،هاُ،ساا ٍ راِ
تفکیااااک ّااااز غااااذا -درآهااااذ
رٍساًِ،هاّاًِ،ساالًِ -فاکتَر ّای هیْوااى
ضااذُ تَسااظ پزسااٌل -فاااکتَر ّااای
هزجَع،حذف ٍ ٍیزایص ضذُ ٍ – )...سغَح
دستزسی را اهکاًات کاهل –گشارضات کاهال
اس ػولیات کاررز در سیستن -سیستن ارسا
پیااام کَتاااُ(قزػااِ کطاای ،پاسااخگَی
خَدکارٍ)...
ًسخِ کاهل راِ اًضاوام هاذیزیت تَلیاذ ٍ

2

ًزم افشار رستَراًی
سػفزاى ًسخِ تَلیذA+

390،000

هَجَدی اًبار(اًجام ػولیات اًبار رستَراى-
تؼزیااف فزهَالساایَى راازای تَلیااذ غااذا ٍ
هحاسبِ رْای تواام ضاذُ ٍ کساز اس اًباار
رِ اسای فزٍش ٍ گشارش گیزی ّای هزرَعِ(

ًسخِ فزٍضگاّی ٍیاژُ هطااغل هختلاف
ضاهل :کلیِ ػولیات خزیذ ٍ فزٍش ،گزدش
چااک ٍ راًااک ٍ ػولیااات هااالی رػااَرت
3

ًزم افشار فزٍضگاّی

209،000

اتَهاتیک -گزٍُ گشارضات اًبارداری -گزٍُ

سغح2

ّشیٌِ ٍ درآهذ -گشارش سَد رخاص ّاا –

)(A+

گشارش دفتز تفػیلی اضخاظ -گزٍُ پیص
فاکتَر ٍ سفارضات کاال -گزٍُ هؼاهلِ کاال-
گزٍُ گشارش دفاتز -گزٍُ گشارضات سهااًی
کاال

ًزم افشار فزٍضگاّی

309،000

ًسخِ فزٍضگاّی ٍیاژُ هطااغل هختلاف

4

سغح3

اًضوام :چاپ رارکذ کاال -افاشایص /کااّص

)(S+

سزهایِ – گزٍُ گشارضات سزهایِ ّا -اهکاى

5

ًزم افشار سَپز هارکت

راس کزدى چٌذ فاکتَر ّوشهاى -تزاسًاهِ
ًسخِ کاهل را در ًظز گزفتي تواام قارلیات
ّای هَرد ًیاس سَپزهارکت ّا اس قبیل:چاپ
رارکذ کاال -گزٍُ گشارضات اًبارداری -گزٍُ
ّشیٌِ ٍ درآهذ -گشارش ساَد رخاص ّاا-
390،000

افشایص/کاااّص ساازهایِ -گااشارش دفتااز
تفػیلی اضخاظ-گزٍُ گشارضاات سازهایِ
ّا -گزٍُ پیص فااکتَر ٍ سفارضاات کااال-
گزٍُ هؼاهلِ کاال -اهکاى رااس کازدى چٌاذ
فاکتَر ّوشهاى -گزٍُ گشارش دفاتز -گازٍُ
گشارضات سهاًی کاال -تزاسًاهِ -تؼزیف چٌذ
رارکذ رزای یک کاال -ػولیات اًبار(اًتقا اس
اًبار رِ اًبار)

ًسخِ کاهل را در ًظز گزفتي تواام قارلیات
ّااای هااَرد ًیاااس جْاات آّااي فزٍضاای اس
قبیل:گزٍُ گشارضات اًبارداری -گزٍُ ّشیٌِ
ٍ درآهااذ -گااشارش سااَد رخااص ّااا-
6

ًزم افشار آّي آالت

590،000

7

ًزم افشار هطاٍر اهالک

190000

افشایص/کاااّص ساازهایِ -گااشارش دفتااز
تفػیلی اضخاظ -گزٍُ گشارضات سازهایِ
ّا -گزٍُ پیص فااکتَر ٍ سفارضاات کااال-
گزٍُ هؼاهلِ کاال -اهکاى رااس کازدى چٌاذ
فاکتَر ّوشهاى -گزٍُ گشارش دفاتز -گازٍُ
سیستن حقَ ٍ دستوشد-گازٍُ گشارضاات
سهاًی کااال -تزاسًاهاِ -خػَغایت کااال-
ػولیات اًبار(اًتقا اس اًبار رِ اًبار)
ثبت کلیِ هطخػات هلک -ثبات هحاذٍدُ
جغزافیایی -ثبت کلیِ اهکاًات کاررزی-ثبت
تقاضای هلک -قارلیت اًغبا هلاک هاَرد
تقاضا را هلک ّای ثبت ضذُ-قارلیت ایجااد
کذ اتَهاتیک ٌّگام ثبت هلکَ یا تقاضا رزای

(ًسخِ پایِ)

جساااتجَی سااازیغ-اهکااااى ثبااات
خزیذ،فزٍش،رّي،اجارُ -قارلیت هحاسابِ
حق کویسیَى ٍ هطاٍرُ -اػوا ٍ ثبتحاق
کویساایَى ّااای پزداخاات ضااذُ تَسااظ
عزفیي-قارلیات تؼیایي درغاذ ػاَارؼ ٍ
هالیات-ثبت تسَیِ حساب تَسظ عازفیي
هؼاهلِ -داضتي فازٍ خاام قزارداد،هبایؼاِ
ًاهِ،اجارُ ًاهِ-
ًسخِ پایِ رِ اًضوام اهکاًات حساارذاری اس
قبیل :اهکااى تؼزیاف غاٌذٍ راِ تؼاذاد
ًاهحذٍدٍ تؼییي کاررز رازای ّاز غاٌذٍ ،
اًتقا اس غٌذٍ رِ غٌذٍ  ،تؼزیف راًک ٍ

8

ًزم افشار هطاٍر اهالک
(ًسخِ ًیوِ حزفِ ای)

390،000

حساب راًکی ،هذیزیت چکْاای دریافات ٍ
پزداخت ضذُ ،گشارضاات تفػایلی راًاک،
غٌذٍ  ،چکْای دریافتی ٍ پزداختی،ثبت

ّشیٌِ ٍ درآهاذ ٍ گشارضاات هزرَعِ،ساٌذ
افتتاحیِ،اهکاى تساَیِ حسااب اضاخاظ،
گشارش دفاتز رٍسًاهِ ،غَرت ساَدٍ سیااى،
تزاسًاهِ
ًسخِ کاهل حسارذاری رِ اًضاوام:حقَ ٍ
9

ًزم افشار هطاٍر اهالک

590000

(ًسخِ حزفِ ای)

دستوشد -گشارضات تحلیل آهاری -گاشارش
اسٌاد حسارذاری -ارسا پیاهک
اهکاى تؼزیف کاال(کاالی ساختِ ،سکِ،
سٌگ ،کاال ،خذهات ٍ جَاّز) ،تٌظین
اجزت(تؼذادٍ ،سى،درغذ) ،اهکاى تؼییي
ػیار ،اهکاى تٌظین قیوت ّای ٍیژُ عال

10

ًزم افشار حسارذاری عال

190000

ٍسى

فزٍضی،تٌظین

فزٍضی اًٍس

اٍلیِ(عال،سکِ،سٌگ،جَاّز) ،تٌظین رٍش

( ًسخِ پایِ)

ٍسى،تؼذاد)،تٌظین درغذ (هحاسبِ قیوت
سْن فزٍضٌذُ ،تٌظین قیوت خزیذ ٍ فزٍش
سکِ ،گشارضات اًبارداری ،گزٍُ ّشیٌِ ٍ
درآهذ ،گشارضات سزهایِ ّا ،اهکاى راس
کزدى چٌذ فاکتَر ّوشهاى ،گشارضات دفاتز

11
ًزم افشار حسارذاری عال

360000

فزٍضی اًٍس

ًسخِ پایِ رِ اًضوام :رارکذ ّای ٍسًی ٍ
اتػا رِ تزاسٍ ،گشارش اسٌاد حسارذاری

(ًسخِ ًیوِ حزفِ ای)
12
ًزم افشار حسارذاری عال
فزٍضی اًٍس

ًسخِ کاهل حسارذاری رِ اًضوام :حقَ ٍ
750000

(ًسخِ حزفِ ای)

دستوشد،گشارش ًقغِ سفارش کاال ،پٌل
ارسا پیاهک ،اقساط
اهکاى تؼزیف خَدرٍ را جشئیات کاهل ،ثبت
تقاضا

13

ًزم افشار حسارذاری ٍیژُ
ًوایطگاُ اتَهبیل
(ًسخِ پایِ)

260000

ٍ

اًغبا

خَدرٍ،هبایؼِ

ًاهِ،

را

خَدرٍ،
اجارُ

رِ

هؼاهلِ
ضزط

تولیک،اهکاى تطخیع پالک،درج اعالػات
اٍلیِ خَدرٍ،گشارضات جاهغ

ًزم افشار حسارذاری ٍیژُ
14

ًوایطگاُ اتَهبیل

ًسخِ پایِ رِ اًضوام اهکاًات حسارذاری اس
390000

(ًسخِ ًیوِ حزفِ ای)

جولِ:گزٍُ ّشیٌِ ٍ درآهذ ،افشایص ٍ کاّص
سزهایِ ،گزٍُ گشارضات سزهایِ ّا ،گزٍُ
گشارضات دفاتز ٍ تزاسًاهِ

ًزم افشار حسارذاری ٍیژُ
15

ًوایطگاُ اتَهبیل

ًسخِ کاهل حسارذاری رِ اًضوام :حقَ ٍ
490000

دستوشد ،پٌل ارسا پیاهک

(ًسخِ حزفِ ای)
اهکاى تؼییي ًَع هزاسن ،اهکاى ثبت
اعالػات کاهل رسرٍاسیَى ،اهکاى ثبت
سفارش ،اهکاى ثبت الگَی هزاسن،اهکاى
تؼزیف هحل ّای رزگشاری هزاسن ،اهکاى
پکیج رٌذی کاالّا ،اهکاى ثبت ػولیات ّای
اًبار پس اس اًجام هزاسن ،اهکاى ثبت کلیِ
هلشٍهات هَرد ًیاس هزاسن ،اهکاى ثبت
ػولکزد پزسٌل ٍ هحاسبِ حقَ  ،اهکاى
16

ًزم افشار تطزیفات

590000

هجالس

هطاّذُ آلبَم تػاٍیز هزرَط رِ هحل
رزگشاری ٍ کاالّای تطکیل دٌّذُ پکیج،
اهکاى فسخ قزارداد ٍ لغَ کلیِ ػولیات ّای
هالی ،اهکاى تٌظین تقَین ٍ پیطٌْاد تاریخ
ّای هطَْرً ،وایص تقَین ٍیژُ هزاسن،
گزٍُ گشارضات اًبارداری ،گزٍُ ّشیٌِ ٍ
درآهذ ،گزٍُ گشارضات سزهایِ ّا ،افشایص ٍ
کاّص سزهایِ ،گزٍُ گشارضات دفاتز ،گزٍُ
گشارضات سهاًی کاال ،تزاسًاهِ ،پٌل ارسا
پیاهک
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