
 لیست محصوالت نرم افزاری شرکت پژواک

 شرح ردیف
 قیمت

 )تومان(
 قابلیت

1 

 

 مدیریت افزار نرم

فروشی اغذیه  

 Aزعفران نسخه

003،333 

 جگرسرا، کیترینگ، شاپ کافی، فود فست، رستوران ویژه کامل نسخه ،

 نیاز مورد امکانات تمام با... و سنتی خانه سفره، بر بیرون

  و روان سادهبسیار 

  :مشترکین مدیریت، غذاها کامل اطالعات تعریف، فروششامل امکانات ،

 امکانمشترکین اعتباری،  اعتبار سقف هوشمند مدیریت، پیک مدیریت

 امکان، ها هزینه مدیریت امکان، نامحدود تعداد به صندوق و کاربر تعریف

 ردیف هر برای توضیحات درج امکان، کار پایان و شروع ساعت تنظیم

 ای دوره صورت به سرویس حق و تخفیف گرفتن نظر در امکان، فاکتور

 (درصدی، ریالی)

 دستگاه خرید هزینه بدوندرون نرم افزار  فاکتور اعالمفراخوان  سامانه 

 اضافی

 نمایشگر و لمسی های سیستم، مخصوص کلیدهای صفحه با کار امکان 

 دوم

 های عملیات، اشخاص حساب، فروش)از اعم مدیریتی متنوع گزارشات 

 های فاکتور، غذا هر تفکیک به و سال، ماه، روز اساس بردرآمد ، صندوق

 ...(و شده ویرایش و حذف، مرجوع

  کاربران دسترسی سطوحامکان مدیریت دقیق 

 سیستم در کاربر عملیات از کامل گزارشات 

 کوتاه پیام ارسال سیستم 

 اتصال به دستگاه کالر آی دی و نمایش هوشمند تماس ها 

  قابلیت دیگر . . .و صدها 

2 

 رستورانی افزار نرم

 تولید نسخه زعفران

A+ 

003،333 

 :انضمام به (A) کامل نسخه

 انبار موجودی و تولید مدیریت 

 امکان تعریف کاال و مواد اولیه 

 امکان ثبت فاکتورهای خرید 

 رستوران انبار عملیات انجام 

 خروج  و شده تمام بهای محاسبه و غذا تولید برای فرموالسیون تعریف

 فروشخودکار کاال از انبار با ثبت فاکتور های 



 شرح ردیف
 قیمت

 )تومان(
 قابلیت

0 
 بازرگانینرم افزار 

 2سطح

(A+) 

230،333 

 شامل: ویژه مشاغل مختلف بازرگانینسخه 

 فروش و خرید های عملیات کلیه 

 مدیریت کامل صندوق و تنخواه 

 اتوماتیک بصورت مالی عملیات و بانک و چک گردش 

 گروه گزارشات انبارداری 

 گروه هزینه و درآمد 

 گزارش سود بخش ها 

 گزارش دفتر تفصیلی اشخاص 

  پیش فاکتور و سفارشات کاالامکان ثبت 

 حسابداری )روزنامه، کل( گزارش دفاتر 

 گروه گزارشات زمانی کاال 

 امکان تعیین بازاریاب در فاکتور و محاسبه خودکار پورسانت 

4 
 بازرگانینرم افزار 

 0سطح

(S+) 

030،333 

 انضمام:به ( +A)ویژه مشاغل مختلف  بازرگانینسخه کلیه ویژگی های 

 چاپ بارکد کاال 

 افزایش/ کاهش سرمایه 

 گروه گزارشات سرمایه ها 

 امکان باز کردن چند فاکتور همزمان 

 ترازنامه 

0 
 تخصصینرم افزار 

 سوپر مارکت
003،333 

مارکت ها و هایپر نسخه کامل با در نظر گرفتن تمام قابلیت های مورد نیاز سوپر

 از قبیل:

 چاپ بارکد کاال 

 گروه گزارشات انبارداری 

  تعریف، ثبت، گزارشات( هزینه و درآمدامکانات کامل( 

 گزارش سود بخش ها 

 سرمایه افزایش/کاهش 

 گزارش دفتر تفصیلی اشخاص 

 گروه گزارشات سرمایه ها 

  پیش فاکتور و سفارشات کاالثبت 

 گروه معامله کاال 

  کردن چند فاکتور همزمانامکان باز 

 گروه گزارش دفاتر 

 گروه گزارشات زمانی کاال 

 ترازنامه 



 شرح ردیف
 قیمت

 )تومان(
 قابلیت

 تعریف چند بارکد برای یک کاال 

 )عملیات انبار)انتقال از انبار به انبار 

  امکان تولید خودکار فایلTTMS اداره دارایی 

 ... و 
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 003،333 نرم افزار آهن آالت

مورد نیاز جهت آهن فروشی از نسخه کامل با در نظر گرفتن تمام قابلیت های 

 قبیل:

 گروه گزارشات انبارداری 

 گروه هزینه و درآمد 

 گزارش سود بخش ها 

 افزایش/کاهش سرمایه 

 گزارش دفتر تفصیلی اشخاص 

 گروه گزارشات سرمایه ها 

 گروه پیش فاکتور و سفارشات کاال 

 گروه معامله کاال 

  باز کردن چند فاکتور همزمانامکان 

 گروه گزارش دفاتر 

 گروه سیستم حقوق و دستمزد 

 گروه گزارشات زمانی کاال 

 ترازنامه 

 خصوصیت کاال 

 )عملیات انبار)انتقال از انبار به انبار 

  امکان تولید خودکار فایلTTMS اداره دارایی 
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تخصصی نرم افزار 

 ین امالکمشاور

 پایهنسخه 

103،333 

  مشخصات ملکثبت کلیه 

 ثبت محدوده جغرافیایی 

  ملک جزئیاتثبت کلیه 

 ثبت تقاضای ملک 

  ثبت شدهامالک قابلیت انطباق ملک مورد تقاضا با 

 تقاضا برای جستجوی سریع و قابلیت ایجاد کد اتوماتیک هنگام ثبت ملک 

  اجاره و رهن، فروش، خریدکلیه معامالت شامل امکان ثبت 

  مشاورهقابلیت محاسبه حق کمیسیون و 

 حق کمیسیون های پرداخت شده توسط طرفین اعمال و ثبت 

 قابلیت تعیین درصد عوارض و مالیات 



 شرح ردیف
 قیمت

 )تومان(
 قابلیت

 ثبت تسویه حساب توسط طرفین معامله 

  اجاره نامه و مبایعه نامه، قراردادامکان ثبت اطالعات 

  امکان تولید خودکار فایلTTMS اداره دارایی 

8 

 

 

نرم افزار مشاور 

 امالک

 اینیمه حرفه 

 

003،333 

 

 

 نسخه پایه به انضمام امکانات حسابداری از قبیل:

 امکان تعریف صندوق به تعداد نامحدود 

 تعریف بانک و حساب بانکی 

 و پرداخت شده یهای دریافت مدیریت چک 

 گزارشات تفصیلی بانک 

  و گزارشات آن ها صندوقمدیریت کامل عملیات های 

 های دریافتی و پرداختی چک 

  درآمد و گزارشات مربوطهثبت هزینه و 

 سند افتتاحیه 

 امکان تسویه حساب اشخاص 

 گزارش دفاتر روزنامه 

 صورت سودو زیان 

 ترازنامه 

0 

نرم افزار مشاور 

 امالک

 حرفه ای

003،333 

 نسخه کامل حسابداری به انضمام

 حقوق و دستمزد 

 گزارشات تحلیل آماری 

 گزارش اسناد حسابداری 

 از درون نرم افزار ارسال پیامک قابلیت 

13 
تخصصی طال نرم افزار 

 اونسو جواهرات، 
703،333 

نسخه کامل با در نظر گرفتن تمام قابلیت های مورد نیاز جهت طالفروشی ها از 

 قبیل:

 . . . امکان تعریف انواع طال، سکه، کاال، سنگ، جواهر و 

  مشتریامکان ثبت دقیق فاکتورهای خرید از بنکدار، کیفی، همکار و 

 ... امکان ثبت دقیق فاکتورهای فروش به مشتری، همکار و 

 امکان محاسبه دقیق سهم فروشنده طبق فرمول تعیین شده 

 امکان درج بدهکاری و بستانکاری ریالی و طالیی افراد 

 امکان تسویه حساب ریالی و طالیی همکاران و بنکداران 

 )تسویه حساب ها در امکان تبدیالت طال به ریال و برعکس )پولی کردن 

  ،امکان محاسبه خودکار سود در فاکتورهای خرید و فروش بر اساس مشتری

 همکار، بنکدار و ...



 شرح ردیف
 قیمت

 )تومان(
 قابلیت

 امکان محاسبه خودکار مالیات و عوارض 

 امکان اتصال به ترازو و دریافت مستقیم وزن از ترازو 

 فروش اقساطی 

 چاپ بارکد 

 چاپ چک 

 گروه گزارشات انبارداری 

 گروه هزینه و درآمد 

 مدیریت دسته چک 

 افزایش/ کاهش سرمایه 

 گزارش دفتر تفصیلی اشخاص 

 گروه گزارشات سرمایه ها 

 گزارش فاکتور های فروش 

 امکان باز کردن چند فاکتور همزمان 

 گروه گزارش دفاتر 

 گروه سیستم حقوق و دستمزد 

 گزارش نقطه سفارش کاال 

 ارسال پیامک 

 بارکدهای وزنی و اتصال به ترازو 

  حسابداریگزارش اسناد 

  امکان تولید خودکار فایلTTMS اداره دارایی 

تولید فایل  سازمان امور مالیاتی و با قابلیت مطابق با دستورالعمل و بخش نامه هایکلیه نرم افزارها 

قانون نظام  71و مطابق با آیین نامه اجرایی ماده ( TTMSافزار سازمان مالیاتی کشور)مخصوص نرم 

 صنفی می باشد.

 سال پشتیبانی می باشد. 13محصوالت نرم افزاری شرکت پژواک دارای کلیه 

 تماس حاصل فرمایید. زیرجهت دریافت توضیحات تکمیلی با شماره های 

 371، 06041406و  371، 06043406

30170366706 


