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 1 | صفحه

 لیست قیمت مجموعه نرم افزار اتوماسیون اداری چاپار سیستم

 1402 خرداد

 قیمت نرم افزار بایگانی و دبیرخانه  -1

 قیمت امکانات سرفصل  نسخه نرم افزار 

 فرم ساز: تعریف و تنظیمات فیلدهای فرم ورود اطالعات  نسخه رایگان 

 امکان تعریف فرم های بایگانی و دبیرخانه های متعدد 

 پوشه بندی فرم های بایگانی و دبیرخانه 

 ایجاد پرونده های بایگانی 

 لینک مخاطب با دفتر تلفن 

 ثبت مشخصات نامه یا بایگانی 

 آمار و نمودار و گزارش ساز 

    تقویم کاری

 نرم افزار دفتر تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 امکانات نسخه رایگان نسخه کامل بایگانی و دبیرخانه

 اسکن مستقیم نامه, اسناد و مدارک

 دریافت فایل های تکی و گروهی با فرمت های مختلف

 استفاده از سربرگ های تعریف شده برای نامه های صادره 

 شماره و تاریخ دبیرخانه در سربرگدرج 

 word - Excelانتقال فیلدهای نامه ثبت شده به فایل  

 امضای دیجیتالی  

 (1* )ارسال و دریافت مستقیم فکس 

 (2* )دریافت و ثبت مستقیم نامه از طریق ایمیل  

 (outlookارسال ایمیل )با تنظیمات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تومان  4.350.000

 نسخه کامل بایگانی و دبیرخانه اتوماسیون اداری 

 ( 3امکان آرشیو فایل های با حجم باال * )

 کارتابل و گردش اداری نامه ها  

 

 

 

 تومان  6.000.000

 

 تومان  1.000.000هر کاربر تحت شبکه: 
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 2 | صفحه

 قیمت اتوماسیون اداری -2

 قیمت سرفصل امکانات  نسخه نرم افزار 

 دبیرخانهنسخه کامل بایگانی و  اتوماسیون اداری 

 ( 3امکان آرشیو فایل های با حجم باال * )

 کارتابل و گردش اداری نامه ها  

 یک کاربر فعال 

 

 

 تومان  6.000.000

 تومان  1.000.000هر کاربر تحت شبکه: 

 

 قیمت با کاربر پیش فرض   اتوماسیون اداری

 تومان    14.000.000 کاربره   10

 تومان  22.000.000 کاربره  20

 تومان  30.000.000 )مناسب شرکت های کوچک( نامحدودبا کاربر  

 ارسال پیامکامکان    -3

ارسال پیامک اطالع رسانی از دبیرخانه, از تقویم کاری و برای نامه های جدید در اتوماسیون اداری 

 به همراه سخت افزار 

 

 تومان   2.400.000

 و عوارض قانونی اضافه می شود.   افزوده مالیات ارزش    ٪9در صدور فاکتور به تمامی  قیمت ها      توجه:

 

 * توضیحات: 
 دریافت و ارسال فکس:-1

 انجام می شود.    Windows Faxدریافت و ارسال فکس از طریق فکس مودم و تنظیمات نرم افزار  

  دریافت و ثبت مستقیم ایمیل: -2

مشخصات ایمیل مورد نظر مانند پروتکل و ... در برنامه تعریف شده و در بخش دبیرخانه و بایگانی می توان لیست ایمیل های رسیده  

تست      gmailسازگار بودن این سرویس با ایمیل های معتبر مانند  را مشاهده و با انتخاب آن، متن و فایل ایمیل مستقیما ثبت می شود.  

 های شرکتی سازگار نباشد.   mail serverاینکه ممکن است با بعضی از  شده است.  توضیح  

 برای هر فایل(   1GBتا   MB 100آرشیو فایل های با حجم  باال )از  امکان   -3



 

 

 

68 392 422 (013 ) 
 

09123276174 
 

 44145-1356صندوق پستی   -الهیجان   -گیالن 
 

www.chapars.com 

 

 

 

 شرکت و اداره دولتی از نرم افزار چاپار سیستم استفاده می کنند. 700بیش از  : مشتری ها 3 | صفحه

 اداره کل بازرسین ویژه مدیر عامل  -تهران 

 شورای اسالمی تهران -تهران 

 شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور -تهران 

 کانون بازنشستگان بانک صادرات  –تهران 

 شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور –تهران 

 حرم امام خمینی )ره(: حرم مطهر -تهران 

 PDEپست بین المللی  -تهران 

 شرکت پترو صدر البرز –تهران 

 شرکت مپنیران –تهران 

 شرکت مگفا –تهران 

 شرکت مکناپ –تهران 

 ماهان صنعت آریا –تهران 

 پترو پاالیش مهان –تهران 

 شرکت تیتان صنعت –تهران 

 شرکت به داروی تهران –تهران 

 پویش پژوهان –تهران 

 کارگزاری شهرداری تهران –تهران 

 شرکت ندای رهاوی  -تهران 

 موسسه خدمات حفاظتی ایمن آرامش مهر ایرانیان –تهران 

 سازمان موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس  -تهران 

 مرتفع سازان ابنیه گستر  –تهران 

 شرکت باغ جاوید پارس –تهران 

 شرکت اتحاد شفت دقیق –تهران 

 شرکت فراز نمونه قشم –تهران 

 سامانه پایش سالمت استان گیالن –رشت 

 نوآوران صنعت سالمت فرداد -رشت 

 پیرایه زیست کاسپین –رشت 

 شرکت گیل پوشش سفید رود –الهیجان  

 شرکت دلتا مارین –بندر انزلی  

 شورای شهر –آستارا 

 اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی  -رامسر

 المعی گرگانی موسسه آموزش عالی  -گرگان 

 شرکت نیرو تابان اسپادانا  –اصفهان 

 شهرداری گلیشاد –اصفهان 

 شرکت نوین سنجش –اصفهان 

 شرکت شاهین پلیمر  -تبریز

 شرکت آذران صنعت پاالیش آرتا  -تبریز 

 شهرداری اهر –اهر 

 کلینیک شبانه روزی ثامن -اهواز

 بیمارستان شهید بقایی -اهواز 

 تولیدی آرد اهوازشرکت  -اهواز

 حوزه علمیه امام جعفر صادق )ع(  -اندیمشک

 آقای عساکره  -آبادان اتاق اصناف    -آبادان 

 شرکت ایده نوین سامان قشم –قشم 

 شرکت درگاه ارتباطات جدید  -شیراز 

 پویا پرتو مرکزی پارسیان فردیس  -کرج

 مرکز تحقیقات مجلس شورای اسالمی –قم  

 شهرک مهدیه طالب قم  -قم
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 4 | صفحه

 مراجعه فرمایید.  www.chapars.comلطفا برای اطالعات بیشتر به سایت 

 

   انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان –تهران 

 شرکت ماهان پیشرو تجارت آفاق -تهران 

 شرکت سروش توسعه فردا -تهران 

 پاسارگاد شرکت پویش تجهیز صنعت  -تهران 

 شرکت پترو فرآیند محیا  -تهران 

 صندوق پژوهش فناوری غیردولتی شهید بهشتی -تهران 

 شرکت چینه ساز بیهق  -تهران 

 شرکت حافظ وارش  –تهران 

 شرکت دانش بنیان پلیمر شیمی منطقه آزاد ارس  -تهران 

 نقش سیمرغ سهند -تهران 

 روزنامه کیهان   -تهران 

 آسا  ستاره درخشان مهر –تهران 

 دفتر نمایندگی ولی فقیه پردیس  -پردیس

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد –مشهد  

 شرکت پاک فام جم  –مشهد 

 هانا انرژی شرکت  –مشهد 

 روغن طالیی برتر پژمان -مشهد 

 شرکت التیام درمانگران ایرانیان  -مشهد 

مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای   -مشهد 

 خراسان رضوی استان 

 

 مرکز علمی کاربردی شهرداری قم –قم  

 مسجد جمکران –قم  

 موسسه زبان و فرهنگ ملل  -قم

 شرکت طوبی  -قم  

 مدرسه علمیه امام کاظم)ع(  -قم  

 مدرسه علمیه حقانی  -قم  

 هیدروسازه کرمانشاه  -کرمانشاه 

 سپید تاک غرب -کرمانشاه 

 بیمارستان سجاد –کرمانشاه  

 شرکت کاوش پی خرم -خرم آباد 

 شرکت مخروط کار  -خرم آباد 

 -مهراز آداک پارس  -خرم آباد 

 شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان  -بوشهر 

شرکت راه ،ساختمان و خدماتی فرابن   -کنگان 

 کنگان  

 مرکز تصویر برداری پزشکی سمنان -سمنان

 شرکت حمل و نقل احرار بار  –نهاوند 

 دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه –زنجان 

 دبیرستان جواد االئمه  –یزد 

 شرکت پلی استر -یزد 

 و ...


