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آس لیست قیمت نرم افزار هتلداري  

  
 

 Front Office بخش –الف 

 شبکه  هتلداري افزار نسخه نرم

 +1,200,000 17,700,000 )ریال ( قیمت 

 *** امکانات *** امکانات
   ثبت اطالعات تکمیلی2-8 تنظیمات -1
  رشی چاپ فرم پذ2-9  تحساب محاسبه مالیات در صور1-1

   اصالح و کنسل پذیرش2-10   محاسبه سرویس در صورتحساب2-1

   انتقال مهمان 2-11   ثبت دستی تاریخ سیستم3-1

  )تهیه لیست سیاه(  ثبت تخلفات2-12   تبدیل تاریخ نرم افزار به میالدي4-1

   گزارش تخلفات ثبت شده2-13  اعالم تاریخ تولد مهمانان امروز 5-1

   بایگانی مدارك مهمان2-14   هزینه شارژ نفر اضافی6-1

   اشغال موقت اتاق2-15   رند کردن تعداد ارقام مالیات7-1

   پارکینگ2-16   ثبت مشخصات حقیقی و حقوقی8-1

   جستجوي مهمان2-17   زمان شارژ اتاقنییتع  9-1
   گزارش کنسلی ها2-18  وزی یلی ساعت دفیتعر  10-1

   گزارش انتقالی ها2-19   صفحه اصلی ثبت لوگو در11-1

  مار غذاهاآ 2-20   ثبت سربرگ در گزارشات12-1

   آمار مهمان مقیم2-21   تعریف شرایط پیش فرض رزرو13-1

 رزرواسیون-3    تعریف تعرفه قیمت اتاق14-1

   خاصی و در بازه زمانگارانتی با اتاق رزرو  3-1   تعریف انواع اتاق ها 15-1

   رزرو گروهی در بازه زمانی خاص3-2   اختصاص دادن رنگ به اتاق ها16-1

  خاصلی در محدوده زمانی  نمایش اتاق هاي خا3-3   تعریف چیدمان اتاق ها17-1

   کنسل رزرو اتاق ها3-4  کردن تعداد تخت اتاق  مشخص 18-1

  اصالح شماره اتاق هاي رزرو شده3-5   تعریف انواع تعرفه اتاق ها19-1

   اصالح بازه تاریخی رزرو شده3-6   تعریف کد داخلی پذیرش20-1

   گزارش رزرو اتاق ها3-7   تنظیمات ارزي21-1

   گزارش عملکرد رزرو3-8   واژه نامه لغات22-1

   گزارش رزرو تمام اتاق ها3-9   تنظیمات نسخه برداري23-1

   گانت چارت رزرو3-10 پذیرش -2

   وضعیت اتاق ها در یک نگاه3-11   عملیات قراردادها1-2

 خانه داري-4   پذیرش مهمان بایگانی شده2-2

    ثبت نظافت اتاق ها4-1  ه پذیرش مهمان رزرو شد3-2

   ثبت نظافت تمام اتاق ها4-2   پذیرش گروهی مهمانان4-2

   گزارش نظافت اتاق ها4-3   ثبت مبلغ پیش پرداخت5-2

  گزارش خروجی اتاقها4-4   ثبت تعداد نفر اضافی6-2
   گزارش نظافت اتاقها به تفکیک کاربران4-5  تخصیص طرف قرارداد7-2
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آس لیست قیمت نرم افزار هتلداري  
 
 
 
 

 

 
 
 

 *** مکاناتا *** امکانات

   گزارش اسناد در سطح معین7-8 تاسیسات -5

  1لی  گزارش اسناد در سطح تفصی7-9  ها   ثبت تعمیر اتاق1-5

  2یلی گزارش اسناد در سطح تفص7-10  ها کنسل تعمیر اتاق 2-5

 سرویس -8  ها به تفکیک کاربران  گزارش تعمیر اتاق3-5

   تعریف انواع سرویس به اتاق8-1 صندوق -6

  )کنترل کاردکس کاال( ثبت ورود کاالها 8-2   صورتحساب گروهی1-6

   ثبت سرویس به اتاق8-3  ها  صورتحساب اتاق2-6

  ها  ثبت خروج سرویس به حساب8-4  ها  ثبت انواع حساب3-6

  یس هاي اتاق حذف سرو8-5  ها  اختصاص رتگ دلخواه به تفکیک حساب4-6
  ها  گزارش گردش سرویس8-6   ثبت سند دریافت از مهمان5-6
  ها  گزارش مالی سرویس8-7   ثبت سند پرداخت به مهمان6-6

 کافی شاپ -9  سند درافت از حساب ها ثبت 7-6

  ها تعریف منو9-1  ها حساب به پرداخت سند  ثبت8-6

   تعریف میزها9-2   انتقال حساب مهمان به اتاق  دیگر9-6
   تعریف گارسون9-3  هاي دیگر  انتقال حساب مهمان به حساب10-6

   ثبت مالیات در صورتحساب9-4  نهی هزيها  انواع سرفصلفتعری  11-6
   ثبت درصد سرویس در صورتحساب9-5   ثبت سند پرداخت هزینه12-6

  ات چاپگرها تنظیم9-6  ها و هزینه ها  امکان بایگانی حساب13-6

   عملیات ثبت سفارش9-7   صدور رسید پرداخت و دریافت ها14-6

   اصالح و حذف سفارش به اتاق9-8   انتقال وجه صندوق پذیرش به صندوق مالی15-6

   گزارش ریز سفارشات کنترل نشده9-9   گزارش حساب صندوق16-6

   گزارش سفارشات کنترل نشده9-10   ثبت سند حسابداري17-6

   گزارش ریز فروش9-11   گزارش اسناد در سطح تفضیلی18-6

   ثبت گزارش فروش کلی بر اساس نوع9-12   گزارش حساب روزانه19-6

   آمار فروش روزانه9-13 حسابداري -7

 رستوران-10   تعریف کدینگ حساب ها1-7

  ها  تعریف منو10-1   تعریف کدینگ مرتبط با هتل2-7

  ها  تعریف میز10-2  عریف کدینگ هزینه هاي هتل  ت3-7

   تعریف گارسون10-3   گزارش حساب روزانه4-7

  یات در صورتحساب ثبت مال10-4   گزارش اسناد به ترتیب ثبت5-7

   ثبت درصد سرویس در صورتحساب10-5   گزارش اسناد به ترتیب کد و مبلغ6-7

   تنظیمات چاپگرها10-6   گزارش اسناد در سطح کل7-7
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آس لیست قیمت نرم افزار هتلداري  
 

 
 
 
 
 

 

 *** امکانات *** امکانات

   گزارش شهرداري14-3   عملیات ثبت سفارش7-10

   گزارش جهانگردي14-4  به اتاق اصالح و حذف سفارش 8-10

   گزارش اتباع خارجی14-5  سفارشات کنترل نشده گزارش ریز9-10

   گزارش تولد مهمانان14-6  کنترل نشده گزارش سفارشات 10-10

  زارش تعداد مهمانان روزانه گ14-7   گزارش ریز فروش11-10

  ها  گزارش وضعیت اتاق14-8  کلی بر اساس نوع ثبت گزارش فروش 12-10

  ها  نمودار اتاق14-9   آمار فروش روزانه13-10

   گزارش پرداخت و دریافت کلی14-10 مجموعه ورزشی -11
  یجزئ و پرداخت افتی گزارش در14-11   تعریف انواع خدمات ورزشی1-11

   گزارش حساب ها14-12  صدور قبض ورود2-11
   گزارش هزینه ها14-13  برگه خروج از مجموعه ورزشی 3-11

   گزارش فروش اتاق ها14-14   ابطال قبض4-11

   گزارش فروش روزانه14-15   گزارش ریز خدمات حاضر5-11

   مهماناننی گزارش مع14-16   گزارش قبض هاي حاضر6-11

  گزارش مانده حساب اتاق ها 14-17   جمع کل کارکرد مجموعه ورزشی7-11

     حساب هاعملکرد 14-18 الندري-12
  خالصه درآمد 14-19   تعریف خدمات الندري1-12

  گزارش درآمد روزانه 14-20   دریافت و صدور قبض2-12

  گزارش مالیاتی 14-21   تاییدیه تحویل قبض3-11

  فروش رستوران 14-22   ابطال قبش4-12

  فروش کافی شاپ 23-14   گزارش ریز قبض هاي تحویل نشده5-12

  ندريال فروش 14-24   گزارش قبض هاي تحویل نشده6-12
   امکانات-15   گزارش کل کارکرد الندري7-12

  ییر کاربرغ ت15-1 مخابرات -13
   تغییر کلمه عبور کاربر15-2  کز تلفن سانترال تنظیمات ارتباط با مر1-13
   ثبت کارهاي جدید15-3   گزارش تلفن2-13
   کارهاي ثبت شده15-4   گزارش تلفن هاي غیر مجاز3-13

   دفترجه تلفن عمومی و خصوصی15-5  امکی ارسال خودکار پماتی تنظ4-13
   کاربران با سطوح دسترسی دلخواه15-6    ارسال پیامک انبوه5-13

   گزارش کارکرد کاربران15-7  گزارشات -14

   روزانه کاربرادداشتی ثبت 15-8   ارسال خودکار اماکن1-14

   ماشین حساب15-9   گزارش اماکن2-14
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آس لیست قیمت نرم افزار هتلداري  
 Back Office  بخش– ب   

 )ریال(قیمت  امکانات نرم افزار
 8,800,000 گروه ، کل ، معین ، تفضیلی: چهار سطحی   :نسخه عادي

 سابداري مالیح 13,800,000  سطح شناور2 تفضیلی و معین، گروه،کل،:  سطحی شش :نسخه حرفه اي
، مراکز هزینه+ افتتاحیه، اختتامیه، عمومی : داريانواع اسناد حساب :نسخه ویژه 

 ر کل ؛ معین ؛ تفصیلی ؛ گردش حسابهاگزارشات متنوع حساب مانند هرم دفات
25,500,000 

 خزانه داري
 

 ثبت چکهاي دریافتنی و پرداختنی ∗
 کنترل خودکار حساب بانکها با فایلهاي بانکی ∗
 ر جریان وصول؛ خرج شده؛ پاس شدهثبت چکهاي موجود؛ د ∗

 نقدي؛ برگشت شده نزد صندوق؛ برگشت شده به طرف حساب  افتدری ∗

 چاپ چک ∗

3,700,000 
 

6,300,000 

 انبارداري

 

 انبارهاي نامحدود و تعریف طبقه بندي انبار ∗

 کارپردازها ؛ افراد رابط؛تعریف سازمان ها  ∗

 ها در انبارهامحل نگهداري کاال ∗
 گروه بندي کاالها ∗

  و سازمان هاثبت فرمهاي ورود و خروج کاال به تفکیک انبارها ∗

 ثبت سفارش خرید کاال ∗

 انتقال مکانیزه ثبت هاي حسابداري متناسب ∗

 انواع گزارشات موجودي کاال و کاردکس کاالها به تفکیک هر انبار ∗
8,800,000 

 دستمزدپرسنلی، حقوق و 
 

 تعریف مشاغل، اطالعات سازمانی،زیرگروه ها، فعالیت ها و ورود اطالعات پرسنلی ∗
 ...)لیست حقوق، فیش حقوق، لیست بیمه و(گزارشات پارامتریک  ∗
 ...)آیتمی، پارامتري و ( محاسباتی و تعیین نوع آن واحد تعریف فرمول هاي ∗
 واحد تعریف وام و سهام به صورت نامحدود ∗
 تعریف اسناد مالی حقوق و دستمزد و ارسال سند به حسابداري ∗
 دستگاه حضور و غیاب و نرم افزار گزارش کارکرد پرسنلی ∗

31,600,000 
 
 
 

 )مطابق لیست قیمت(

 
ü افزایش قیمت خواهد داشت% 25بکه پیاده سازي گردد، جهت هر کالینت نرم افزارهاي فوق چنانچه تحت ش. 
ü فعالسازي ارسال پیامک به صورت خودکار مستلزم خرید پنل پیامکی می باشد. 
ü  معتبر می باشد31/06/1397لیست قیمت فوق تا پایان مورخه . 
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