
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 071-32340099:  تلفکس گویا                  71356-54371کد پستی : بلوار زند، نبش خیابان خیام، ساختمان منتخب، طبقه سوم.                    ، آدرس: شیراز

 4 از 1 صفحه                                        mc.com-parsوب سایت :                                                        mc.com-info@parsصندوق پست الکترونیک : 

 

 01/10/1396 تاریخ :

 511/م/خت/ شماره :

 ندارد پیوست :

 شرکت نوین ارتباطات پارس

 محصول محورتعرفه خدمات 

 دپارتمان نرم افزار

 

  (BPMکار ) و کسب هوشمند مدیریت یکارچه تعرفه سیستم

 

 به تعرفه فوق اضافه می گردد. تومان 195000به ازای هر کاربر اضافه مبلغ  -

 و برای همیشه انجام می گیرد. یکبار بصورتتنها  پرداختبرای کلیه سیستم های فوق  -

 می باشد.ساعت مشاوره و آموزش رایگان در محل شرکت  8کلیه پکیج های فوق دارای  -

 ه و پس از آن با عقد قرارداد جداگانه ممکن خواهد بود.پشتیبانی نرم افزار فوق در سال اول مطابق با شرایط مندرج در قرارداد، رایگان بود -

 ام می گردد.هزینه تامین سخت افزار )سرور( مورد نیاز بر عهده کارفرما بوده و نصب و راه اندازی سیستم بر روی آن در محل شرکت به صورت رایگان انج -

 به راحتی امکان پذیر است. یوتر، موبایل و تبلتکلیه دستگاههای مجهز به مرورگر اعم از کامپاستفاده از سیستم فوق فارغ از سیستم عامل دستگاه مورد استفاده بر روی  -

امکان اتصال به سیستم فوق  کلیه پکیج های فوق به صورت تحت وب ارائه شده و می توان بدون نیاز به اینترنت در شبکه داخلی سازمان نیز مستقر و اجرا گردد؛ همچنین -

 داراست.نیز اینترنت و استفاده از خدمات آن در هرکجای دنیا را 

 اطالعات موجود در تعرفه فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند. -

 کلیه تعرفه ها بر واحد تومان می باشند. -

 
 
 

 

 تعرفه فوق به ازای استفاده هر کاربر به مدت یک ماه می باشد. -

 درخواستیبنابراین فرمول محاسبه قیمت کلی سیستم به این شرح خواهد بود: تعداد کاربر * مدت زمان استفاده )ماهیانه( * تعرفه مجموع پکیج های 

 می باشد.ساعت مشاوره و آموزش رایگان در محل شرکت  8کلیه پکیج های فوق دارای  -

 ود.پشتیبانی نرم افزار فوق در سال اول مطابق با شرایط مندرج در قرارداد، رایگان بوده و پس از آن با عقد قرارداد جداگانه ممکن خواهد ب -

 ده شرکت بوده و تا زمان پرداخت هزینه نسخه های مدت دار نیازی به هزینه جداگانه برای آن نیست.هزینه تامین سخت افزار )سرور( مورد نیاز بر عه -

 به راحتی امکان پذیر است. یوتر، موبایل و تبلتاستفاده از سیستم فوق فارغ از سیستم عامل دستگاه مورد استفاده بر روی کلیه دستگاههای مجهز به مرورگر اعم از کامپ -

 فوق به صورت تحت وب ارائه شده و دسترسی به اینترنت برای استفاده از سیستم های مذکور الزامیست. کلیه پکیج های -

 اطالعات موجود در تعرفه فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند. -

 کلیه تعرفه ها بر واحد تومان می باشند. -

 

 (BPM) کار و کسب هوشمند مدیریت یکارچهنسخه دائمی سیستم لیست تعرفه 

 امکانات قابل ارائه تعرفه زمان تحویل عنوان پکیج

 000,550,2 کاریروز  7 نسخه استاندارد

 صدور+  مشتریان سوابقو  اطالعات بانککاربر همزمان با امکانات کلی  5قابل استفاده تا 

 فرمهای مدیریت+ ایجاد و  مرتبط گزارشات و فروش مدیریتبه همراه  فاکتور پیش و فاکتور

به همراه قابلیت  پیامک و ایمیل مدیریت+  ای حرفه مدیریتی داشبورد+  الکترونیکی

 کاربرانمیان  گفتگوی( و کارتابل) سازمانی درون ارتباطاتزمانبندی ارسالها + سیستم 

 زمانبندی و (Task) امور مدیریت( به دو صورت درون سازمانی و برون سازمانی + چت)

 دسترسی سطوح+ امکان تخصیص  ها آوری یاد و رویدادها)تقویم( با قابلیت ثبت کلیه 

( + اطالعات ریزی درون و ریزی برونمنحصر به فرد برای هر کاربر + ابزار پشتیبان گیری )

 ماژول امنیتی حرفه ای ضد هک جهت شناسایی و خنثی سازی حمالت سایبری

 000,560,1 روز کاری 5 پورتال مشتریان

 ثبت و پیگیریامکان ثبت نام مخاطبین )اعم از مشتریان و نمایندگان( در ناحیه کاربری جهت 

درخواست ها )پشتیبانی( و یا تکمیل فرم های الکترونیکی ایجاد شده همانند فرم های 

 قرارداد یا نظرسنجی خدمات و ارسال خودکار به معاونت های مربوطه توسط سیستم

 000,560,1 روز کاری 3 (Work Flowماژول گردش کار )
جهت ارجاع خودکار امور به معاونت ایجاد و مدیریت چرخه های مختلف کاری در سازمان 

 تعریف شده پس از طی فرآیند مشخص شده برای سیستم

 000,760,1 روز کاری 3 ماژول گزارش ساز
امکان ایجاد گزارشاتی اضافه بر گزارشات پیش فرض سیستم که قابلیت اتصال به پایگاه 

 یا دیگر نرم افزار های تعریف شده را نیز داراست BPMداده نرم افزار 

 000,840 روز کاری Asterisk 3ماژول اتصال به سیستم 
نمایش سوابق تماسهای ورودی و خروجی بر روی سیستم به همراه اطالعات کامل مخاطب + 

 قابلیت شماره گیری مستقیم توسط نرم افزار

 (BPM) کار و کسب هوشمند مدیریت یکارچهنسخه مدت دار سیستم لیست تعرفه 

 امکانات قابل ارائه تعرفه زمان تحویل عنوان پکیج

 و ... اطالعات بانکقابل استفاده به تعداد کاربران مورد سفارش با امکانات کلی  9000 روز کاری 7 نسخه استاندارد

 کاربری و ... امکان ثبت نام مخاطبین )اعم از مشتریان و نمایندگان( در ناحیه 4000 روز کاری 5 پورتال مشتریان

 ایجاد و مدیریت چرخه های مختلف کاری در سازمان جهت ارجاع خودکار امور و ... 4000 روز کاری 3 (Work Flowماژول گردش کار )

 امکان ایجاد گزارشاتی اضافه بر گزارشات پیش فرض سیستم و ... 5000 روز کاری 3 ماژول گزارش ساز

 نمایش سوابق تماسهای ورودی و خروجی بر روی سیستم و ... 4000 روز کاری Asterisk 3ماژول اتصال به سیستم 
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 01/10/1396 تاریخ :

 511/م/خت/ شماره :

 ندارد پیوست :

 شرکت نوین ارتباطات پارس

 محصول محورتعرفه خدمات 

 دپارتمان نرم افزار

 

  (CRMمدیریت ارتباط با مشتریان ) سیستمتعرفه 

 

 کاربردی رایگان آموزش ساعت 2 و سیستم ادمین برای کاربردی رایگان آموزش ساعت 4 ای حرفه برای وسیستم  ادمین برای کاربردی رایگان آموزش ساعت 2 پایه پکیج بر روی -

 ارائه می گردد. کاربران برای

 کاربردی رایگان آموزش ساعت 2 و سیستم ادمین برای کاربردی رایگان آموزش ساعت 4 ای حرفه برای وسیستم  ادمین برای کاربردی رایگان آموزش ساعت 2 پایه پکیج بر روی -

 ارائه می گردد. کاربران برای

مبلغ  %30 آن از پس و رایگان ماه 6 ای حرفه برای و ماه 3 پایه پکیج برای، احتمالی فنی ایرادات رفعجهت  تلفنییا به صورت  و تیکتینگ طریق از پشتیبانیدریافت خدمات  -

 محاسبه می گردد. قرارداد

 روز هفته و به صورت کامال رایگان می باشد. 7ساعته در  24کلیه خدمات ارائه شده دارای پشتیبانی  -

 موجود در تعرفه فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند.اطالعات  -

 و برای همیشه انجام می گیرد. یکبار بصورتتنها  پرداختبرای کلیه سیستم های فوق  -

 ارائه می گردد. رایگان رسانی بروزسال  1 تا ای حرفه برای و ماه 6 تا پایه پکیج برای -

 را دارا می باشند. وب تحت و لوکال بصورت نصب قابلیتکلیه سیستم های فوق  -

 ندارند. کاربران تعداد در یمحدودیت کلیه سیستم های فوق هیچ گونه -

 می گردد. نصبکلیه سیستم های فوق به صورت رایگان  -

 کلیه تعرفه ها بر واحد تومان می باشند. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 امکانات قابل ارائه تعرفه زمان تحویل عنوان پکیج

 000,600,2 روز کاری 7 سیستم مدیریت ارتباط با مشتریانپکیج پایه 
 مشتریان، های پرونده فروش، از پس خدمات و بازاریابی فروش، های اتوماسیون شامل

 ...و پروژه مدیریت انبارداری،

 000,800,4 روز کاری 7 مشتریانسیستم مدیریت ارتباط با پکیج حرفه ای 
 ابزارهای و تر بهینه استفاده برای کاربردی ماژول 29+  پایه پکیج امکانات کلیه شامل

 سازی سفارشی جهت کاربردی

 CRM افزار نرم از ارسال قابلیت با پیامک پنل به اتصال 000,110 روز کاری 1 پیامک ماژول

 اصلی افزار نرم های قابلیت با موبایل و تبلت با کار برای سبک بسیار نسخه 000,600 روز کاری 1 پیشرفته موبایل نسخه

 000,200,1 روز کاری 1 پوسته انتخاب قابلیت با مشتریان پورتال
 و شما مشتریان برای مرتبط های پروژه ها،قراردادها فاکتورها،سرویس مشاهده امکان

 فاکتورها آنالین پرداخت قابلیت با و تیکتینگ سیستم

 000,400,2 روز کاری 1 سنجی نظر سیستم
 ای و سایت وب روی بر انتشار امکان - سوال هر به دادن امتیاز و سواالت تعریف قابلیت

 و... - گرافیکی صورت به نظرات مشاهده - نتایج فیلترینگ - ایمیل

 طبق قرارداد بسته به قرارداد سازی پیاده و استقرار
 از اطالعات انتقال -  درخواستی گزارشات ساخت - اطالعات کردن وارد - اولیه تعاریف

 مرتبط های سرویس اندازی راه - (شرکت سوی از اجرا تایید صورت در) افزارها نرم سایر

 طبق قرارداد بسته به قرارداد مشاوره
 پیاده جهت ها ساخت زیر تحلیل - مشتری سنجی نیاز و سازمان عملکرد نحوه با آشنایی

 نیازمورد ابزارهای پیشنهاد و بررسی -نیاز مورد های فرم طراحی باز و تحلیل - CRM سازی

 طبق قرارداد بسته به قرارداد آموزش

 در شفرو و بازاریابی آموزش - افزار نرم مقدماتی کاربری آموزش - crm مفاهیم آموزش

CRM - در خدمات و دهی سرویس آموزش CRM - افزار نرم مقدماتی راهبری آموزش - 

 نرم  گزارشات از استفاده نحوه و طراحی آموزش - افزار نرم پیشرفته راهبری آموزش

 نویسی برنامه طریق از افزار نرم توسعه آموزش - افزار
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  (E-LMSی )الکترونیک آموزشهای  سیستمتعرفه 

 روز هفته و به صورت کامال رایگان می باشد. 7ساعته در  24کلیه خدمات ارائه شده دارای پشتیبانی  -

 تعرفه ها بر واحد تومان می باشند.کلیه بوده و دت یک ماه دارای اعتبار اطالعات موجود در تعرفه فوق از تاریخ درج تنها به م -
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 امکانات قابل ارائه تعرفه زمان تحویل عنوان پکیج

 سیستم مدیریت

 الکترونیک عمومی آموزش
 295000 روز کاری 7

دوره، درس و ثبت نام دانشجویان و اساتید توسط مدیر سیستم + تعریف نامحدود ترم، قابلیت 

 کالسهای گوناگون + ایجاد و مدیریت برنامه هفتگی، لیست حضور و غیاب، کارت ورود به جلسه و کارنامه

 دانشجویان + انتخاب واحد و ثبت نمرات + ارتباط میان اساتید و دانشجویان

 سیستم مدیریت

 پیشرفته الکترونیک آموزش
 895000 روز کاری 14

+ قابلیت ثبت نام و انتخاب واحد  (دوره در هر ترم 70با محدودیت تعریف امکانات پکیج قبل )کلیه 

آنالین دانشجویان مجهز به سیستم مدیریت مالی تحت وب با قابلیت اتصال به درگاه پرداخت آنالین + 

امکان اتصال به سامانه پیام کوتاه + سیستم ارسال و دریافت پیام خصوصی + پنل نظارت بر امورات 

ویژه والدین + سیستم نظر سنجی از مدرسین + امکان اتصال یکپارچه با سیستم مدیریت  دانشجویان

 آزمون الکترونیک پیشرفته یا حرفه ای

 سیستم مدیریت

 حرفه ای الکترونیک آموزش
 کالس( و درس دوره، ترم، امکانات پکیج های قبل )بدون محدودیت درتعریفکلیه  1595000 روز کاری 21
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 سیستم

 عمومی الکترونیک آموزش
 295000 روز کاری 7

ارتباط متنی و مالتی مدیا )صوتی و تصویری( + استفاده از تخته مجازی + به اشتراک گذاری قابلیت 

 کنفرانسانواع فایل و به اشتراک گذاری صفحه مانیتور برای اعضاء حاظر در ویدئو 

 سیستم

 پیشرفته الکترونیک آموزش
 1295000 روز کاری 14

پیشرفته یا حرفه ای  الکترونیک آموزش مدیریتقابلیت اتصال به سیستم +  امکانات پکیج قبلکلیه 

 25جهت  مدیریت ورود و خروج دانشجویان، حضور و غیاب و ذخیره جلسات بر روی سرور با محدودیت 

 کاربر همزمان به مدت یک سال و بدون محدودیت در تعداد جلسات و مدت زمان هر کالس

 سیستم

 حرفه ای الکترونیک آموزش
 بدون هرگونه محدودیت و البته نیازمند سرور اختصاصی قبل + امکانات پکیج هایکلیه  6995000 روز کاری 21
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 سیستم مدیریت

 عمومی الکترونیک آزمون
 295000 روز کاری 7

نامحدود آزمون گوناگون ثبت نام دانشجویان به صورت آنالین یا توسط مدیر سیستم + تعریف قابلیت 

با سئواالت تستی و امنیت بسیار باال با قابلیت تعیین وقت آزمون، تعدا و نمایش ساده یا رندوم 

سئواالت و امتیاز دهی ساده یا با نمره منفی + سیستم تصحیح اوراق خودکار و ثبت نمرات به همراه 

 گزارشات آماری از نتایج آزمون به صورت ساده و نموداری

 سیستم مدیریت

 پیشرفته الکترونیک آزمون
 1195000 روز کاری 14

تعریف ضرایب  امکانات پکیج قبل )با قابلیت فرمول نویسی و تعریف سوالت تستی و تشریحی( +کلیه 

دروس )مثل کنکور( + تعریف زمان برگزاری آزمون در تاریخ و ساعت مشخص + امکان ایجاد محدودیت 

برای کاربران به شرکت در آزمونهای خاص + امکان اتصال یکپارچه با سیستم مدیریت آموزش 

 الکترونیک پیشرفته یا حرفه ای

 سیستم مدیریت

 حرفه ای الکترونیک آزمون
 1495000 کاریروز  21

سیستم مدیریت مالی تحت وب با قابلیت اتصال به درگاه پرداخت آنالین + امکانات پکیج های قبل کلیه 

جهت اخذ هزینه از دانشجویان در زمان ثبت نام و یا هنگام شرکت در هر آزمون + امکان اتصال 

 یکپارچه با سیستم مدیریت آموزش الکترونیک پیشرفته یا حرفه ای
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 سیستم مدیریت

 عمومی آنالین کتابخانه
 رزرواسیون آنالین + گزارشات آماری دقیققابلیت ثبت مشخصات کتابها + ثبت نام کاربران + سیستم  295000 روز کاری 7

 سیستم مدیریت

 پیشرفته آنالین کتابخانه
 945000 کاری روز 14

فروشگاه آنالین کتابهای دیجیتال )دانلود کتب به ازای پرداخت هزینه هر  امکانات پکیج قبل +کلیه 

 کتاب(
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 071-32340099:  تلفکس گویا                  71356-54371کد پستی : بلوار زند، نبش خیابان خیام، ساختمان منتخب، طبقه سوم.                    ، آدرس: شیراز

 4 از 4 صفحه                                        mc.com-parsوب سایت :                                                        mc.com-info@parsصندوق پست الکترونیک : 

 

 01/10/1396 تاریخ :

 511/م/خت/ شماره :

 ندارد پیوست :

 شرکت نوین ارتباطات پارس

 محصول محورتعرفه خدمات 

 دپارتمان نرم افزار

 

  حسابداری پرنس نرم افزارتعرفه 

 

 ارائه می گردند. کاربردیو  رایگان آموزش های فوق به همراه پکیجهر یک از  -

 صورت کامال رایگان می باشد. روز هفته و به 7ساعته در  24کلیه خدمات ارائه شده دارای پشتیبانی  -

 اطالعات موجود در تعرفه فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند. -

 و برای همیشه انجام می گیرد. یکبار بصورتتنها  پرداختبرای کلیه سیستم های فوق  -

 کلیه تعرفه ها بر واحد تومان می باشند. -

 امکانات قابل ارائه تعرفه زمان تحویل عنوان پکیج

 150000 روز کاری 1 پکیج حسابداری پایه

 قیمت تعیین کاال، برای بارکد و کد درج امکان مختلف، واحد سطوح در کاال تعریف امکان

 کامل، مشخصات با اشخاص تعریف خرید، قیمت اساس بر یا دستی صورت به کاال فروش

 انبار، یک و بخش یک تعریف صندوق، یکبانک و  یک تعریف فروش، و خرید فاکتور صدور

 کاردکس گزارشکاال و  موجودی گزارش اشخاص، و صندوق بانک، تفصیلی گزارش مشاهده

 پشتیبان درآمدها، و ها هزینه ثبت زیان، و سود تفصیلی و زیان و سود صورت گزارش کاال،

 استفاده دریافتی، و پرداختی های چک کامل مدیریت و چک صدور دستی، و خودکار گیری

 دارای ،کاربران عملکرد و ها فعالیت مشاهده کاربران، دسترسی تنظیم یادآور، و تقویم از

 بیشتر امنیت جهت افزاری سخت قفل

 209000 روز کاری 1 حسابداری استانداردپکیج 

 عملیات و بانک و چک گردش فروش، و خرید عملیات کلیه انضمام به پایه نسخه امکانات کلیه

 بخش سود گزارش درآمد، و هزینه گروه انبارداری، گزارشات گروه اتوماتیک، بصورت مالی

 کاال، معامله گروه کاال، سفارشات و فاکتور پیش گروه اشخاص، تفصیلی دفتر گزارش ها،

 کاال زمانی گزارشات گروه دفاتر، گزارش گروه

 309000 روز کاری 1 پکیج حسابداری پیشرفته
 گروه سرمایه، کاهش/افزایش کاال، بارکد چاپ انضمام بهاستاندارد  نسخه امکانات کلیه

 ترازنامه همزمان، فاکتور چند کردن باز امکان ها، سرمایه گزارشات

 409000 روز کاری 1 حسابداری حرفه ایپکیج 
قابلیت تعریف واحد های تولیدی و اخذ گزارشات  انضمام بهپیشرفته  نسخه امکانات کلیه

 مربوطه
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