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 *** ** * امکانات *** ** * امکانات
    رشی چاپ فرم پذ2-9 تنظیمات -1
     اصالح و کنسل پذیرش2-10     محاسبه مالیات در صورتحساب1-1
     انتقال مهمان 2-11     محاسبه سرویس در صورتحساب2-1
   - )تهیه لیست سیاه(  ثبت تخلفات2-12     ثبت دستی تاریخ سیستم3-1
   -  گزارش تخلفات ثبت شده2-13     تبدیل تاریخ نرم افزار به میالدي04-1
     بایگانی مدارك مهمان2-14    اعالم تاریخ تولد مهمانان امروز 5-1

   -  اشغال موقت اتاق2-15     هزینه شارژ نفر اضافی6-1

   -  پارکینگ2-16     رند کردن تعداد ارقام مالیات7-1

   -  جستجوي مهمان2-17     ثبت مشخصات حقیقی و حقوقی8-1

    ها  گزارش کنسلی2-18     زمان شارژ اتاقنییتع  9-1
   - ها  گزارش انتقالی2-19    وزی یلی ساعت دفیتعر  10-1

  - - مار غذاهاآ 2-20    صفحه اصلی ثبت لوگو در 11-1

   -  آمار مهمان مقیم2-21     ثبت سربرگ در گزارشات12-1

 رزرواسیون -3     تعریف شرایط پیش فرض رزرو13-1

     خاصی و در بازه زمانگارانتی با اتاق رزرو  3-1      تعریف تعرفه قیمت اتاق14-1

   -  رزرو گروهی در بازه زمانی خاص3-2     تعریف انواع اتاق ها 15-1

   - خاصتاق هاي خالی در محدوده زمانی  نمایش ا3-3    نگ به اتاق ها اختصاص دادن ر16-1

    ها  کنسل رزرو اتاق3-4     تعریف چیدمان اتاق ها17-1

   - اصالح شماره اتاق هاي رزرو شده 3-5     مشخص کردن تعداد تخت اتاق 18-1

   -  اصالح بازه تاریخی رزرو شده3-6     تعریف انواع تعرفه اتاق ها19-1
    ها  گزارش رزرو اتاق3-7     تعریف کد داخلی پذیرش20-1
   -  گزارش عملکرد رزرو3-8      تنظیمات ارزي21-1
   - ها اقگزارش رزرو تمام ات 3-9     ات واژه نامه لغ22-1
     گانت چارت رزرو 3-10     تنظیمات نسخه برداري23-1

     وضعیت اتاق ها در یک نگاه3-11 پذیرش -2

 خانه داري -4  - -  عملیات قراردادها1-2

      ثبت نظافت اتاق ها4-1   -  پذیرش مهمان بایگانی شده2-2
     ثبت نظافت تمام اتاق ها4-2   -  پذیرش مهمان رزرو شده3-2
     گزارش نظافت اتاق ها4-3   -  پذیرش گروهی مهمانان4-2

    گزارش خروجی اتاقها 4-4     ثبت مبلغ پیش پرداخت5-2

     گزارش نظافت اتاقها به تفکیک کاربران4-5     ثبت تعداد نفر اضافی6-2
 یساتتاس -5   - تخصیص طرف قرارداد7-2
   -   ثبت تعمیر اتاق ها5-1   -  ثبت اطالعات تکمیلی8-2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.AACIR.COM
mailto:info@aacir.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 

)ویژه هتل آپارتمان(هتل داري آس قیمت نرم افزار لیست   

 
                          137 ،پالك9مشهد بلوارسجاد، بزرگمهر جنوبی: آدرس 
                                                      +9821-88800121+    9851- 37641164: تلفن

 
                                    

WWW.AACIR.COM                
Email: info@aacir.com   

 

 .گردد فعال می،ارسال خودکار پیامک در صورتیکه پنل پیامکی خریداري شده باشد ∗
 .گرددخریداري شده باشد، فعال میآس نرم افزار مدیریت کنترل تماس گزارش تلفن هاي هتل در صورتیکه  ∗

 *** ** * امکانات *** ** * امکانات
    امکی ارسال خودکار پماتی تنظ8-4   -  کنسل تعمیر اتاق ها2-5

      ارسال پیامک انبوه8-5   -  گزارش تعمیر اتاق ها به تفکیک کاربران3-5

  گزارشات-9 صندوق -6

     ارسال خودکار اماکن9-1   -  صورتحساب گروهی1-6

     گزارش اماکن9-2     صورتحساب اتاق ها2-6

     گزارش شهرداري9-3   -  ثبت انواع حساب ها3-6

     گزارش جهانگردي9-4   - گ دلخواه به تفکیک حسابهان اختصاص ر4-6

     گزارش اتباع خارجی9-5   -  ثبت سند دریافت از مهمان5-6

     گزارش تولد مهمانان9-6   -  ثبت سند پرداخت به مهمان6-6

   -  گزارش تعداد مهمانان روزانه9-7   - افت از حساب های ثبت سند در7-6
   -  گزارش وضعیت اتاق ها9-8   - ها حساب به پرداخت سند ثبت 8-6

   -  نمودار اتاق ها9-9   -  انتقال حساب مهمان به اتاق  دیگر9-6

   -  گزارش پرداخت و دریافت کلی9-10   -  مهمان به حساب هاي دیگرانتقال حساب 10-6

   -  گزارش دریافت و پرداخت جزئی9-11   - نهی هزي انواع سرفصل هافتعری 11-6

   -  گزارش حساب ها9-12   - زینه ثبت سند پرداخت ه12-6

   -  گزارش هزینه ها9-13   -  امکان بایگانی حسابها و هزینه ها13-6

   -  گزارش فروش اتاق ها9-14     صدور رسید پرداخت و دریافت ها14-6

   -  گزارش فروش روزانه9-15   -  انتقال وجه صندوق پذیرش به صندوق مالی15-6

  - - رش معین مهمانان گزا9-16    گزارش حساب صندوق 16-6

  - -  گزارش مانده حساب اتاق ها9-17  - -  ثبت سند حسابداري17-6

   - حساب ها عملکرد 9-18   -  گزارش اسناد در سطح تفضیلی18-6

  - -  خالصه درآمد9-19   -  گزارش حساب روزانه19-6

   -  گزارش درآمد روزانه9-20 سرویس -7
   -  گزارش مالیاتی9-21   -  تعریف انواع سرویس به اتاق1-7

  امکانات-10   - )س کاالکنترل کاردک( ثبت ورود کاالها 2-7

    ییر کاربرغ ت10-1   -  ثبت سرویس به اتاق3-7

    تغییر کلمه عبور کاربر 10-2   -  ثبت خروج سرویس به حساب ها4-7

    ثبت کارهاي جدید 10-3   -  حذف سرویس هاي اتاق5-7

     کارهاي ثبت شدهفهرست 10-4   -  گزارش گردش سرویس ها6-7

     دفترجه تلفن عمومی و خصوصی10-5   -  گزارش مالی سرویس ها7-7

    تعریف کاربران با سطوح دسترسی دلخواه 10-6  مخابرات-8
     گزارش کارکرد کاربران10-7   -  تنظیمات ارتباط با مرکز تلفن سانترال1-8

     روزانه کاربرادداشتیثبت  10-8   -  گزارش تلفن 2-8

     ماشین حساب10-9   -  گزارش تلفن هاي غیر مجاز3-8
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