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 قیمت )ریال( افزونه ها ماژول ها عنوان بسته پلتفرم

 ویندوز

 بسته مالی
 سطحی 4حسابداری 

 دریافت و پرداخت

 شرکتی 2

 کاربر همزمان 1

 جلسه آموزش 1
10.600.000 

 بسته بازرگانی

 سطحی 4حسابداری 

 دریافت و پرداخت

 خرید و فروش

 انبارداری

 شرکتی  2

 کاربر همزمان 1

 جلسه آموزش 2
252.000.000 

 خدماتی
 سطحی 4حسابداری 

 دریافت و پرداخت

 فروش خدمات

 شرکتی  2

 کاربر همزمان 1

 جلسه آموزش 2
182.000.000 

 بسته تولیدی

 سطحی 6حسابداری 

 و پرداختدریافت 

 خرید و فروش

 انبارداری

 سیستم تولید 
 )فرمول تولیدی و گردش مواد(

 مراکز هزینه و پروژه

 تولید و قیمت تمام شده

 

 شرکتی  2

 کاربر همزمان 1

 جلسه آموزش 3

398.000.000 

 بسته جامع

 سطحی 6حسابداری 

 دریافت و پرداخت

 خرید و فروش

 انبار

 حقوق و دستمزد
 پرسنل( 50)

 هزینه و پروژهمراکز 

 تعریف نامحدود حقوق و دستمزد

 

 شرکتی  2

 کاربر همزمان 1

 جلسه آموزش 3

398.000.000 

 وب

 بسته مالی
 سطحی 4حسابداری 

 دریافت و پرداخت

 شرکتی 2

 کاربر همزمان 1

 جلسه آموزش 1

406.000.000 

 بسته بازرگانی

 سطحی 4حسابداری 

 دریافت و پرداخت 

 خرید و فروش

 انبارداری

 شرکتی  2

 کاربر همزمان 1

 جلسه آموزش 2

1.012.000.000 

 بسته جامع

 سطحی 6حسابداری 

 دریافت و پرداخت 

 خرید و فروش

 انبارداری

 حقوق و دستمزد

 مراکز هزینه و پروژه

 

 شرکتی  2

 کاربر همزمان 1

 جلسه آموزش 4

1.394.000.000 
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 ریال در فاکتور درج میگردد. 6.000.000حضوری یا از راه دور با هزینه  آموزشی جلسه ماژول، یک هردوبه ازای خرید  

 ماژول خریداری شده دارای یک کاربر آنالین رایگان می باشد. بسته یا 

 در حال حاضر تخفیف بر روی بسته ها برداشته شده و نماینده های قیاس امکان ارائه تخفیف خواهند داشت. 

 قیمت نسخه های تحت وب در این بخشنامه تغییر نکرده و در بخشنامه آتی تغییر قیمت اعالم خواهد شد. 

 

 قیمت )ریال( لیست ماژول ها و افزونه

حوزه 

 شرکتی

 تحت ویندوز

 ماژول ها

 40.000.000 سطحی 4حسابداری 

 60.000.000 )خزانه داری و چک(دریافت و پرداخت 

 70.000.000 کاال خرید و فروش

 70.000.000 چند واحده چند انباره + یانبارداری بازرگانی و تولید

 70.000.000 فروش خدمات

 60.000.000 پرسنل( 50محاسبه حقوق تا )امکان حقوق و دستمزد 

 50.000.000 رمول تولید و گردش موادف -سیستم تولید 

 80.000.000 اموال و دارایی ثابت

 افزونه ها

 30.000.000 حسابداری( 6و5)سطح مراکز هزینه و پروژه 

 25.000.000 تنخواه داری 

 30.000.000 افزونه عامل ردیابی و سریال انبار

 50.000.000 نامحدود حقوق و دستمزد صدور فیش

 60.000.000 تولید و محاسبه قیمت تمام شده

 60.000.000 قابلیت چند ارزی 

 29.000.000 قابلیت طراحی گزارش

 25.000.000 شبکه همزمان تحت اضافه کاربر

 شرکتی چند یا مجزا شرکت هر تعریف

 )رایگان دوم دیتابیس بر عالوه(
 درصد فاکتور 35

 تحت وب

 ماژول ها

 200.000.000 سطحی 4حسابداری 

 200.000.000 )خزانه داری و چک(دریافت و پرداخت 

 300.000.000 خرید و فروش کاال

 300.000.000 انبارداری

 300.000.000 پرسنل( 300)محاسبه فیش حقوقی تا حقوق و دستمزد 

 70.000.000 به ازای هر نقطه فروش – فروشگاهی POSقابلیت 

 افزونه ها

 70.000.000 حسابداری( 6و5)سطح مراکز هزینه و پروژه 

 50.000.000 پالس اسیوب ق یافزونه تنخواه دار

 140.000.000 قابلیت چند ارزی

 140.000.000 قابلیت چند زبانه

 200.000.000 قابلیت ارائه وب سرویس

 30.000.000 کاربر اضافه تحت وب همزمان

 شرکتی چند یا مجزا شرکت هر تعریف

 )رایگان دوم دیتابیس بر عالوه(
 درصد فاکتور 35

حوزه 

فروشگاهی 

 و صنفی

 تحت ویندوز
 ماژول ها

 50.000.000 قیاس شاپ فروشگاهی

 50.000.000 پالس اسینرم افزار امالک ق

 25.000.000 شبکه همزمان تحت اضافه کاربر هاافزونه 

 تحت وب
 150.000.000 قیاس شاپ فروشگاهی ماژول ها

 30.000.000 شبکه همزمان تحت اضافه کاربر افزونه ها


