




عملیــات پایــه [راهنمــا بــه صــورت متین و تصویــری،  ام�ان تبدیل واحــد ریال به تومان و بالع�س ،  فا�تور همزمان،  پنل رســتورانی ، تخفیف ســطری ، حق ســرویس ، مانیتور 
دوم ، چنــد �اربــره ، اتصــال بــه �ارتخــوان ، تعریــف مســیرهای چــاپ، مدیریت قالب هــای چاپی ، مدیریــت جمالت و اشــعار چاپی ، فراخــوان صوتی، ســفارش ویژه ، بر�شــت از 
فــروش، صــدور فیــش اصالحــی، انصــراف و �نســلی، �ــزارش فــروش �لــی ، �ــزارش فــروش جزئــی، همــ�ام ســازی موجــودی، تنظیمــات پنــل فــروش، تنظیمــات �نترل 
موجــودی،  ثبت مشــخصات شــر�ت ،  تجمیــع و انتقال فا�تورها ، ثبت اتومات دریافت نقدی،تعیین مشــتری عمومی،تنظیم درصــد عوارض ومالیــات ارزش افزوده ، بســتن 

صندوق ،�زارش وقایع �اربران ، �زارش تاریخچه سفارشات، ام�ان رند �ردن مبلغ فا�تور، ارتباط با سفارش�یر تبلت(نیاز به �الینت دارد)]

عملیــات ت�میلــی رســتوران[عملیات خرید و فــروش و پیش فا�تور ، عملیات دریافت و پرداخت ، �ردش حســاب اشــخاص، �زارشــات موجــودی �اال و �ارد�س ،  عملیات 
مربــوط بــه صنــدوق، چــ� و بانــ�، �ــردش صنــدوق و بان�، عملیات هزینــه و درآمد، بر�شــت از فــروش و خرید، ســود و زیــان ، ترازنامه، ســود فا�تور، چاپ فا�تــور و فیش 
در طــرح و ســایز هــای مختلــف،  راس �یــری چــ� هــا و اشــخاص، چــاپ چــ�، چــاپ فیــش خوابانــدن چــ� بــه حســاب ، حوالــه بیــن حســاب هــا،  �زارشــات نمــوداری، ثبــت 
�االهــای �ســر شــده یــا اضافــه آمــده در انبــار، تعریــف ی� انبــار ، تعریف ی� صنــدوق، تعریف ی� �اربر ، دســته بندی و منطقه بندی �اال و اشــخاص ، بســتن ســال مالــی در 
تاریــخ هــای �ذشــته، امــ�ان تغییــر �روهــی قیمــت �االهــا، تر�یــب و �ــیپ فا�تورهــا، �ــیپ ســطر در خریــد و فــروش ، محاســبه مالیــات بــر ارزش افــزوده ، خروجــی فایــل 
�ــزارش خریــد و فــروش فصلــی اداره مالیات ، تخفیفات ســطری در فا�تــور فروش، دفتر اقســاط دریافیت و پرداخیت، چــ� ها و �االهای امانــی دریافیت و پرداخیت ،  �زارشــات 
ســود مشــتریان و فا�تورهــا و �االهــا، �ــزارش موجــودی ریالــی �االها(براســاس بهــای تمــام شــده یا قیمت هــای خریــد و فــروش)، انــواع �زارشــات فــروش، انواع �زارشــات 

خرید، �الری تصاویر،   ام�ان ثبت دریافت و پرداخت در بر�شت از خرید و بر�شت از فروش،  صدور سند حسابداری اتومات برای تمامی عملیات] 

عملیــات مالــی [تعریــف چنــد صنــدوق، تعریــف �اربــران و ســطوح دســتریس بــه همــراه �ــزارش وقایــع �اربــران، امــ�ان تعریــف تــا ده ســطح قیمــیت بــرای �االهــا ، 
ثبــت هزینــه هــای زمــان خریــد بــرای افــزودن بــه بهــای تمــام شــده خریــد �اال، رنــ�، ســایز و تاریــخ انقضــاء در جزئیــات �االهــا ، امــ�ان تغییــر قیمــت و تخفیــف 
بصــورت �روهــی در �االهــا ، امــ�ان تبدیــل فا�تورهــای خریــد و فــروش بــه ی�دی�ــر ، تعریــف �دهــای حســابداری، ثبــت ســند افتتاحیــه و اختتامیــه دســیت و 
اتومــات ، ثبــت ســند حســابداری دســیت، مرتــب ســازی و تجمیــع اســناد، تــراز آزمایــیش دو، چهــار و شــش ســتونی ، دفاتــر روزنامــه �ل و معیــن و تفضیلــی ، تعریــف چند 
انبــار ، حوالــه بیــن انبارهــا ، �ــزارش موجــودی انبــار و �ارد�ــس هــر انبــار ، ثبــت ویزیتــوری و �زارشــات ویزیتــوری، ثبــت اطالعــات شــر�اء و ســهامداران،  امــ�ان ثبــت 
تخفیفــات �روهــی انتخابــی در فا�تــور خریــد و فــروش و پیــش فا�تــور،  امــ�ان طراحــی �زارشــات ســود و زیــان و ترازنامه(صــورت هــای مالــی)، نمایــش ســود هــر 
فا�تــور فــروش، امــ�ان ثبــت رســید و حوالــه انبــار بــرای ورود و خــروج موجــودی �اال، عملیــات انبــار �ردانــی ، نمایــش خالصــه �ارد�ــس �اال هــا  ،  امــ�ان ثبــت 
طــرح هــای تشــویقی فــروش جهــت اعمــال اتوماتیــ� تخفیفــات و اشــانتیون بــا شــرایط مختلــف در نــرم افــزار  ، �ــزارش موجــودی �اال بــه تف�یــ� انبــار، �ــزارش 

�ردش اشخاص به تف�ی� عملیات]         
 

عملیــات تولیــدی [تعریــف فرمــول هــای تولیــد، ثبــت هزینــه هــای دســتمزد و مســتقیم تولیــد، محاســبه بهــای تمــام شــده �االی تولیــدی،  ثبــت تولیــد همزمــان 
ــرآورد  ــزارش ب ــر �اال، � ــد ه ــین تولی ــخصات ف ــت مش ــد،  ثب ــات تولی ــت ضایع ــ�ان ثب ــه ای، ام ــد مرحل ــد چن ــای تولی ــول ه ــف فرم ــ�ان تعری ــروش، ام ــت ف ــا ثب ب

تولید]           
 

ی�سال خدمات پشتیبانی[از راه دور اینترنیت، راهنمای آموزیش متین و تصویری، به روز رسانی اینترنیت، مر�ز خدمات غیر حضوری مشتریان، خدمات نصب] 
           

خدمــات اســتقرار ســطح یــ� [نصــب نــرم افــزار محــ�، نصــب دســت�اه هــای متصــل بــه نــرم افــزار، پرینــت اختصــایص، ورود اطالعــات اولیــه از ا�ســل،  چیدمــان 
منوهای فروش، انجام تنظیمات اختصایص(تعریف شیفت، �اربران و سطوح دستریس)]
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عملیات ت�میلی فروش      [پی� و �رایه حمل در فا�تور فروش ، عملیات تسویه سریع فا�تورها و تعیین پی� برای فا�تور ، پی� و هزینه حمل، محدوده پی�، �الرآیدی،

 شیفت �اری، تعیین و �نترل مبلغ اعتبار پی� ، �زارش پی� ، ام�انات افزونه �الرآیدی]

صنف رستوران
نرم افزار حسابداری مح�

توجه:
تمامی قیمت ها در �لیه نمایند�ی های سراسر �شور ی�سان می باشد.

مبلغ تمدید پشتیبانی ی�ساله در سری صنفی، ۲۵٪ ارزش روز بسته خواهد بود.
قیمت ها به تومان بوده و با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

برای اطالعات بیشتر می توانید از سایت �روه نرم افزاری مح� دیدن فرمایید یا از طریق شماره تماس و یا حضور در دفاتر نمایند�ی از مشاوره رای�ان استفاده نمایید.

سطح ی� سطح دو سطح سه سطح چهار سطح پنج

۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵



ام�انات و �زارشات پایه ای [  خرید، فروش، بر�شت از خرید و فروش، پیش فا�تور، فا�تور رسمی، دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چ�، عملیات چ� های دریافیت و پرداخیت، دستریس سریع( منوی جادویی )، یادآوری چ� ها،فا�تورها و یادداشت ها، راس �یری 
از چ� ها و حساب اشخاص، پشتیبان �یری از اطالعات ، بستن آسان سال مالی، دفترچه تلفن، خروجی Word، JPG، PDF، Exel، تر�یب و �یپ فا�تورها، �یپ سطر در فا�تورها، ارائه خروجی های مورد تایید اداره دارایی، تبدیل واحد ریال به تومان و بالع�س،  دفتر 
اقساط، چ� ها و �االهای امانی، تعریف چند صندوق، تعریف �اربران مختلف و سطوح دستریس، نوع و تاریخ تسویه همچنین تاریخ تحویل در فا�تور فروش،  صدور سند حسابداری اتومات برای تمامی عملیات، �زارش �ردش اشخاص، صندوق، بان�، درآمد و هزینه، 

سود و زیان و ترازنامه، موجودی �اال،�ارد�س �اال، �زارشات نموداری، �زارش انبار و �ردش انبار ]
            

ام�انات صنفی[ دسته بندی و منطقه بندی اشخاص،تعریف �االهای دو واحدی، تعریف بار�د و استفاده از دست�اه های بار�د خوان، اتصال به دست�اه های �ارتخوان، ثبت هزینه های هر �اال و اطالعات بارنامه در فا�تور خرید،  انواع تخفیفات فروش، ام�ان تغییر 
قیمت و تخفیف به صورت �روهی در فا�تورها، تبدیل فا�تورهای خرید وفروش به ی�دی�ر، برچسب �ذاری �اال و اشخاص، پی� و �رایه حمل در فا�تور فروش، تعریف سقف اعتبار شخص، تعریف چند انبار، حواله بین انبارها، حواله و رسید انبار، ثبت �االی هزینه 
شده و درآمد شده، سیستم سفارشات، انبار�ردانی، تهیه انواع �زارشات خرید، �زارش موجودی ریالی، �زارشات سود �اال، اشخاص و فا�تور، انواع �زارشات فروش و ویزیتوری و بر�شت از فروش،�ردش اشخاص به تف�ی� عملیات، نمایش خالصه �ارد�س �االها، 

�زارش موجودی �اال به تف�ی� انبار ] 
           

ام�انات و �زارشات ت�میلی [ ثبت طرح های تشویقی فروش جهت اعمال اتوماتی� تخفیفات و اشانتیون با شرایط مختلف، ثبت همزمان چندین فا�تور، ثبت سریالی �االها و �زارشات سریالی، ثبت جزئیات �االها اعم از سایز، رن�، تاریخ انقضا و ...، تقسیم جزئیات 
�اال، �زارشات جزئیات �اال،  �الری تصاویر �االها و اشخاص،  فروش توسط بار�دهای وزنی، اتصال به ترازو،ثبت وزن ظرف و خالص �ردن وزن �اال،طراحی �زارشات فروش، ثبت اطالعات شر�ا و سهامداران، ورود اطالعات از ا�سل ]    

       

عملیات حسابداری مالی [ تعریف �دهای حسابداری، ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه،ثبت سند دسیت، مرتب سازی و تجمیع اسناد، ترازهای آزماییش دو و چهار و شش ستونی،دفاتر روزنامه �ل و معین و تفضیلی، ترازنامه و سود و زیان اول دوره، پایان دوره و لحظه ای، 
نمایش �دین� به صورت مجزا و درخیت، مرور حساب ها در قسمت های مختلف، ثبت �روهی اسناد حسابداری، تفضیلی ی�تا(Unique code)، طراحی �زارشات سود، زیان و ترازنامه به صورت دلخواه]      

      
پیام� رسان [ قابلیت ارسال پیام� به اشخاص، ارسال پیام� های تبلیغاتی، ارسال تاریخ تولد و سررسید چ�، ارسال مانده حساب مشتریان، بر�زاری قرعه �یش، نظرسنجی و مسابقه، ارسال پیام� به شماره های آزاد از طریق فایل و یا ورود شماره، ارسال اتومات پیام� 

با متن دلخواه بعد از ثبت فا�تور فروش، خرید، دریافت و پرداخت، ام�ان ارسال پیام صوتی، �زارشات از صندوق پیام� های دریافیت و ارسالی]         
   

سفارش �یر همراه [ تعریف ویزیتورها و نام �اربری برای آن ها، ارسال اطالعات اشخاص به همراه �ردش اشخاص به تبلت، ایجاد دستور �ار برای ویزیتورها، دریافت پیش فا�تورها و فا�تورهای ثبت شده در موبایل و تبلت، تبدیل پیش فا�تورها به فا�تور، به روز رسانی 
اطالعات �االها و اشخاص، ثبت پیش فا�تور و فا�تور و پرینت آن، برریس مانده حساب و �ردش حساب مشتری و پرینت آن ها، ثبت دریافیت ها اعم از وجه نقد، حواله و یا چ� دریافیت، ثبت اطاالعات به صورت افالین، پشتیبانی از بخش �رم و سرد، مدیریت موجودی 

�االها سمت ویزیتور و تبلت، طرح ها و پرومونشن های تشویقی، نمایش �الری تصایر �االها در تبلت ( �اتالو� دیجیتال)، ارائه  �زارشات روزانه از عمل�ردویزیتور بر روی تبلت]       
     

رادارا [ ردیابی لحظه ای ویزیتورها، نمایش موقعیت مشتریان روی نقشه، تعیین موقعیت برای مشتریان، منطقه بندی محدوده ها، تخصیص محدوده های مجاز فعالیت برای ویزیتورها، برریس عمل�رد ویزیتور بر اساس دستور�ارها، مسیر طی شده، ویزیت های موفق/ 
نا موفق و ... در تاریخ مورد نظر، نمایش مسافت طی شده، مدت زمان پیمایش مسیر، تنظیم دقت ردیابی ویزیتورها، ارائه بهینه ترین مسیر جهت ویزیت مشتریان با اولویت تعیین شده، اولویت بندی و مسیریابی هوشمند جهت ویزیت مشتریان، مشخص �ردن میزان 

زمان توقف در هر نقطه جهت فرایند مسیریابی، ارسال پیام برای ویزیتورها بصورت ت�ی یا �روهی]
            

سیستم حقوق و دستمزد[ ثبت پرونده �امل �ارمندان، ثبت ح�م �ارت زنی، محاسبه و صدور فیش حقوقی، خواندن فایل خروجی ا�سل خالصه �ار�رد از نرم افزارهای دست�اه های حضور و غیاب،محاسبات خروجی دیس�ت بیمه، دارایی و بان�]  
          

چاپ وتولید بار�د[ چاپ بار�دهای مختلف �االو اموال، چاپ با پرینترهای مختلف، طراحی لیبل بار�د دلخواه با درج نام، قیمت و �د]          
  

 شر�ت مازاد [ برای ثبت رویدادهای حسابداری ی� شر�ت مازاد در ی� سیستم]            

�الینت شب�ه [ استفاده �اربران در �الینت های مختلف از نرم افزار در بستر شب�ه ]             

سیستم دارایی ثابت[ ثبت اموال، استهال� �یری اموال به روش های مستقیم، نزولی و مجموعه سنوات، �زارش صورت وضعیت دارایی ها]          
  

اتوماسیون اداری[ سیستم بای�انی اسناد و سیستم دبیرخانه}             

عملیات تولید[ فرمول های تولید، ثبت تولید با فرمول های ثابت و متغیر،تولید همزمان با ثبت فا�تور فروش، ثبت هزینه های مستقیم، دستمزد و سربار، محاسبه بهای تمام شده �اال، ثبت فرمول های چند مرحله ای، محاسبه بهای تمام شده در هر مرحله، برآورد بهای 
تمام شده و مواد مورد نیاز تولید، ثبت ضایعات تولید، ثبت مشخصات فین تولید هر �اال، �زارش برآورد تولید ]            

ی�سال خدمات پشتیبانی رای�ان[ از راه دور اینترنیت، راهنمای آموزیش متین و تصویری، به روز رسانی اینترنیت، مر�ز خدمات غیر حضوری مشتریان، نصب اولیه]        
    

جلسات رفع اش�ال اینترنیت یا در محل نمایند�ی[ ۲ جلسه خصویص]            
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صنف پخش
نرم افزار حسابداری مح�

۵۵

۱۱

۵۲

۲

توجه:
تمامی قیمت ها در �لیه نمایند�ی های سراسر �شور ی�سان می باشد.

مبلغ تمدید پشتیبانی ی�ساله در سری صنفی، ۲۵٪ ارزش روز بسته خواهد بود.
قیمت ها به تومان بوده و با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

برای اطالعات بیشتر می توانید از سایت �روه نرم افزاری مح� دیدن فرمایید یا از طریق شماره تماس و یا حضور در دفاتر نمایند�ی از مشاوره رای�ان استفاده نمایید.

۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴
سطح ی� سطح دو سطح سه سطح چهار




