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 1 | صفحه

 نرم افزار خرید فروش و انبارداری چاپار سیستم  لیست قیمت

 1402 خرداد

 :ا احتساب یکسال ضمانت و خدمات پشتیبانی مبلغ نرم افزار ب 

 

 فروش      و   خریدنسخه پایه نرم افزار   1

 فاکتورهای خرید, پیش فاکتور و فاکتور فروش 

 ثبت هزینه ها و مالیات 

 نقدی  تسویه حساب

 گزارش کاالی فروخته شده، فاکتورها, دریافت و پرداخت ها  

 دفترتلفن

 رایگان

 نسخه کامل نرم افزار خرید و فروش 2

 بانک و چک تسویه حساب واریز

 )دریافت و پرداخت ها( طرف حساب گزارش دفتر 

 گزارش صندوق, بانک و چک

 گزارش فصلی دارایی

 تومان 3.000.000

 انبارداری نرم افزار  نسخه پایه   3

 ثبت درخواست کاال، رسید کاال، حواله خروج و حواله های بین انباری

 انبار  و گزارش موجودیگزارشات کاردکس کاال 

 گزارش میانگین قیمت بهای تمام شده کاال 

 انبارگردانی میان دوره و پایان دوره

 تومان  5.500.000

 تومان   2.750.000  و تفکیک انبار / فروشگاه  شرکت امکان تعریف 4

 تومان  2.750.000  امکان فروش با واحدهای ارزی دیگر 5

 تومان  2.000.000  تاریخ اعتبارامکان تعریف شماره سریال و  6

 تومان  2.750.000  امکان تعریف تاریخ انقضای کاال ها و تفکیک موجودی آن 7

 

 تومان  1.000.000هر کاربر تحت شبکه 

 تومان  2.400.000: ارسال پیامک انفرادی یا گروهی )از دفتر تلفن( به همراه سخت افزار :  SMSامکان ارسال  

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

 مشتری ها

 فوم شرکت پاک  -تهران 

 شرکت ایمن آرامش ایرانیان -تهران 

 شرکت مهندسی شبکه پارس  –تهران 

 دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف -تهران 

 شرکت جرثقیل های فسان -تهران 

 شرکت مپنیران  -تهران 

 شرکت سامان اندیشان امرتات -تهران 

 شرکت کاالی ورزشی مرادی -تهران 

 کارخانه باباصنیع -تهران 

 دبیرستان عالمه حلی  -تهران 

 شرکت تکنو پارس اصفهان -اصفهان 

 شرکت پیرایه زیست کاسپین  –رشت 

 شرکت شیالن صنعت سارینا -گیالن 

 بیمارستان سجاد  -کرمانشاه 

 درمانگاه پارسیان فردیس  -البرز 

 مرکز تصویر برداری پزشکی سمنان -سمنان 

 نیرو بتن سبالن  -اردبیل 

 شرکت طوبی  –قم 

 شرکت نور ویژه  -کنگان 

 همیار بتن شیرکوه  –یزد 

 

 


