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 *** امکانات *** امکانات

  ثثت اقالػات تىٕیّي 2-8 تنظیمات -9

 زشیچاج فزْ پذ 9-2 ٔحاسثٝ ٔاِیات در غٛرتحساب 7-7

 اغالح ٚ وٙسُ پذیزش 71-2 ٔحاسثٝ سزٚیس در غٛرتحساب 2-7

ا٘تماَ ٟٕٔاٖ  2-77  ثثت دستي تاریخ سیستٓ 3-7

 )تٟیٝ ِیست سیاٜ( ثثت تخّفات 72-2 تثذیُ تاریخ ٘زْ افشار تٝ ٔیالدی 4-7

 ٌشارش تخّفات ثثت ضذٜ 73-2 ٚساػالْ تاریخ تِٛذ ٟٕٔا٘اٖ أز 5-7

تایٍا٘ي ٔذارن ٟٕٔاٖ 2-74  ٞشیٙٝ ضارص ٘فز اؾافي 6-7

ت اتاقاضغاَ ٔٛل 75-2 ر٘ذ وزدٖ تؼذاد ارلاْ ٔاِیات 7-7

 پارویًٙ 76-2 ثثت ٔطخػات حمیمي ٚ حمٛلي 8-7

  جستجٛی ٟٕٔاٖ 77-2 سٔاٖ ضارص اتاق ٗییتؼ  9-7

 ٌشارش وٙسّي ٞا 78-2 ٛسی يّیساػت د فیتؼز  71-7

 ٌشارش ا٘تماِي ٞا 79-2ثثت ٌِٛٛ در غفحٝ اغّي 77-7

 ٔار غذاٞاآ 21-2 ثثت سزتزي در ٌشارضات 72-7

 آٔار ٟٕٔاٖ ٔمیٓ 27-2 تؼزیف ضزایف پیص فزؼ رسرٚ 73-7

رسرواسیون -4 تؼزیف تؼزفٝ لیٕت اتاق  74-7

 خاظ يٚ در تاسٜ سٔا٘ ٌارا٘تي تا اتاق رسرٚ  7-3 تؼزیف ا٘ٛاع اتاق ٞا  75-7

 رسرٚ ٌزٚٞي در تاسٜ سٔا٘ي خاظ 2-3 اختػاظ دادٖ رً٘ تٝ اتاق ٞا 76-7

 خاظٕ٘ایص اتاق ٞای خاِي در ٔحذٚدٜ سٔا٘ي  3-3 تؼزیف چیذٔاٖ اتاق ٞا 77-7

 وٙسُ رسرٚ اتاق ٞا 4-3 وزدٖ تؼذاد تخت اتاق ٔطخع  78-7

 اغالح ضٕارٜ اتاق ٞای رسرٚ ضذ5-3ٜ تؼزفٝ اتاق ٞا تؼزیف ا٘ٛاع 79-7

 اغالح تاسٜ تاریخي رسرٚ ضذٜ 6-3 تؼزیف وذ داخّي پذیزش 21-7

 ٌشارش رسرٚ اتاق ٞا 7-3 تٙظیٕات ارسی 27-7

 ٌشارش ػّٕىزد رسرٚ 8-3 ٚاصٜ ٘أٝ ِغات 22-7

 ٌشارش رسرٚ تٕاْ اتاق ٞا 9-3 تٙظیٕات ٘سخٝ تزداری 23-7

 ا٘ت چارت رسرٌٚ 71-3پذیزش -8

 ٚؾؼیت اتاق ٞا در یه ٍ٘اٜ 77-3 ػّٕیات لزاردادٞا 7-2

خانه داری-3 پذیزش ٟٕٔاٖ تایٍا٘ي ضذٜ 2-2

 ثثت ٘ظافت اتاق ٞا  7-4 پذیزش ٟٕٔاٖ رسرٚ ضذٜ 3-2

 ثثت ٘ظافت تٕاْ اتاق ٞا 2-4 پذیزش ٌزٚٞي ٟٕٔا٘اٖ 4-2

 ٌشارش ٘ظافت اتاق ٞا 3-4 ثثت ٔثّغ پیص پزداخت 5-2

  ٌشارش خزٚجي اتالٟا 4-4  ثثت تؼذاد ٘فز اؾافي 6-2

  ٌشارش ٘ظافت اتالٟا تٝ تفىیه وارتزاٖ 4-5  تخػیع قزف لزارداد 7-2
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 *** امکانات *** امکانات

ٌشارش اسٙاد در سكح ٔؼیٗ 7-8 تاسیسات -8

 7ٌشارش اسٙاد در سكح تفػیّي  9-7 ٞا ثثت تؼٕیز اتاق  7-5

2يّیٌشارش اسٙاد در سكح تفػ 71-7 ٞا وٙسُ تؼٕیز اتاق 2-5

سزویس -5  ارتزاٖٞا تٝ تفىیه و ٌشارش تؼٕیز اتاق 3-5

 تؼزیف ا٘ٛاع سزٚیس تٝ اتاق 7-8صنذوق -7

 ثثت ٚرٚد واالٞا )وٙتزَ واردوس واال( 2-8 غٛرتحساب ٌزٚٞي 7-6

 ثثت سزٚیس تٝ اتاق 8-3  ٞا غٛرتحساب اتاق 2-6
 ٞا ثثت خزٚج سزٚیس تٝ حساب 4-8 ٞا ثثت ا٘ٛاع حساب 3-6
 حذف سزٚیس ٞای اتاق 5-8ٞا ً دِخٛاٜ تٝ تفىیه حساب٘اختػاظ ر 4-6

  ٞا ٌشارش ٌزدش سزٚیس 6-8 ثثت سٙذ دریافت اس ٟٕٔاٖ 5-6

 ٞا ٌشارش ٔاِي سزٚیس 7-8 ٖثثت سٙذ پزداخت تٝ ٟٕٔا 6-6

کافی ضاپ -1 افت اس حساب ٞایثثت سٙذ در 7-6

 ٞاتؼزیف ٔٙٛ 7-9 ٞا حساب تٝ پزداخت سٙذ ثثت 8-6
 تؼزیف ٔیشٞا 2-9 دیٍزاب ٟٕٔاٖ تٝ اتاق ا٘تماَ حس 9-6

 تؼزیف ٌارسٖٛ 3-9 ٞای دیٍز ا٘تماَ حساب ٟٕٔاٖ تٝ حساب 71-6

 غٛرتحسابثثت ٔاِیات در 4-9 ٙٝیٞش یٞا ا٘ٛاع سزفػُ فتؼزی 77-6

 غٛرتحسابثثت درغذ سزٚیس در 5-9 ثثت سٙذ پزداخت ٞشیٙٝ 72-6
 تٙظیٕات چاپٍزٞا 6-9 ٞا ٚ ٞشیٙٝ ٞا أىاٖ تایٍا٘ي حساب 73-6
 ػّٕیات ثثت سفارش 7-9 غذٚر رسیذ پزداخت ٚ دریافت ٞا 74-6

 اغالح ٚ حذف سفارش تٝ اتاق 8-9 تٝ غٙذٚق ٔاِي ا٘تماَ ٚجٝ غٙذٚق پذیزش 75-6
 ٌشارش ریش سفارضات وٙتزَ ٘طذٜ 9-9 ٌشارش حساب غٙذٚق 76-6
 ٌشارش سفارضات وٙتزَ ٘طذٜ 71-9 ثثت سٙذ حساتذاری 77-6

 ٌشارش ریش فزٚش 77-9 ٌشارش اسٙاد در سكح تفؿیّي 78-6
 ٌشارش فزٚش وّي تز اساس ٘ٛع ثثت 72-9 ٌشارش حساب رٚسا٘ٝ 79-6

 آٔار فزٚش رٚسا٘ٝ 73-9حسابذاری -6

رستوران-90 تؼزیف وذیًٙ حساب ٞا 7-7

 ٞا تؼزیف ٔٙٛ 7-71 ف تا ٞتُتؼزیف وذیًٙ ٔزتث 2-7
 ٞا تؼزیف ٔیش 2-71 تؼزیف وذیًٙ ٞشیٙٝ ٞای ٞتُ  3-7
 تؼزیف ٌارسٖٛ 3-71 ٌشارش حساب رٚسا٘ٝ 4-7
 ثثت ٔاِیات در غٛرتحساب 4-71 ٌشارش اسٙاد تٝ تزتیة ثثت 5-7
 ثثت درغذ سزٚیس در غٛرتحساب 5-71 ٌشارش اسٙاد تٝ تزتیة وذ ٚ ٔثّغ 6-7

 تٙظیٕات چاپٍزٞا 6-71 اسٙاد در سكح وُ ٌشارش 7-7
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 *** امکانات *** امکانات

 ٌشارش ضٟزداری 74-3  ػّٕیات ثثت سفارش 7-71

 ٌشارش جٟاٍ٘زدی 4-74 اغالح ٚ حذف سفارش تٝ اتاق 8-71

 ٌشارش اتثاع خارجي 5-74 سفارضات وٙتزَ ٘طذٌٜشارش ریش 9-71
 ٌشارش تِٛذ ٟٕٔا٘اٖ 74-6  وٙتزَ ٘طذٌٜشارش سفارضات  71-71

 ٌشارش تؼذاد ٟٕٔا٘اٖ رٚسا٘ٝ 7-74 ٌشارش ریش فزٚش 77-71

 ٞا ٌشارش ٚؾؼیت اتاق 8-74 اس ٘ٛع ثثتٌشارش فزٚش وّي تز اس 72-71

 ٞا ٕ٘ٛدار اتاق 74-9  آٔار فزٚش رٚسا٘ٝ 73-71

  ٌشارش پزداخت ٚ دریافت وّي 71-74مجموعه ورسضی -99

 يٚ پزداخت جشئ افتیٌشارش در 77-74 تؼزیف ا٘ٛاع خذٔات ٚرسضي 7-77

  ٌشارش حساب ٞا 72-74 غذٚر لثؽ ٚرٚد2-77

 ٌشارش ٞشیٙٝ ٞا 73-74تزٌٝ خزٚج اس ٔجٕٛػٝ ٚرسضي 3-77

 ٌشارش فزٚش اتاق ٞا 74-74 اتكاَ لثؽ 4-77

 ٌشارش فزٚش رٚسا٘ٝ 75-74 ٌشارش ریش خذٔات حاؾز 5-77

 ٟٕٔا٘اٖ ٗیٌشارش ٔؼ 76-74 ارش لثؽ ٞای حاؾزٌش 6-77

 ٌشارش ٔا٘ذٜ حساب اتاق ٞا 77-74 جٕغ وُ واروزد ٔجٕٛػٝ ٚرسضي 7-77

    ػّٕىزد حساب ٞا 78-74النذری-98

 خالغٝ درآٔذ 79-74 تؼزیف خذٔات ال٘ذری 7-72

 ٌشارش درآٔذ رٚسا٘ٝ 21-74 دریافت ٚ غذٚر لثؽ 2-72

 ٌشارش ٔاِیاتي 27-74 ییذیٝ تحٛیُ لثؽأت 3-77

 فزٚش رستٛراٖ 22-74 اتكاَ لثص 4-72

 فزٚش وافي ضاج 74-23 ٌشارش ریش لثؽ ٞای تحٛیُ ٘طذٜ 5-72

  فزٚش ال٘ذری 24-74 ٞای تحٛیُ ٘طذٜ ٌشارش لثؽ 6-72

 امکانات  -98 ٌشارش وُ واروزد ال٘ذری 7-72

  ییز وارتزغت 75-7 مخابزات -94

  تغییز وّٕٝ ػثٛر وارتز 75-2  تٙظیٕات ارتثاـ تا ٔزوش تّفٗ سا٘تزاَ 7-73

  ثثت وارٞای جذیذ 3-75 ٌشارش تّفٗ 2-73
 وارٞای ثثت ضذٜ 4-75ٌشارش تّفٗ ٞای غیز ٔجاس 3-73

  دفتزجٝ تّفٗ ػٕٛٔي ٚ خػٛغي 75-5  أهیارساَ خٛدوار پ ٕاتیتٙظ 4-73
 وارتزاٖ تا سكٛح دستزسي دِخٛاٜ 6-75 ارساَ پیأه ا٘ثٜٛ  5-73

 ٌشارش واروزد وارتزا7-75ٖگشارضات  -93

 رٚسا٘ٝ وارتز ادداضتیثثت  8-75ارساَ خٛدوار أاوٗ 7-74

 اضیٗ حسابٔ 9-75 ٌشارش أاوٗ 2-74
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آس لیست قیمت نزم افشار هتلذاری  

 Back Office بخص – ب   

 قیمت )ریال( امکانات نزم افشار

 لیحسابذاری ما

 - چٟار سكحي: ٌزٜٚ ، وُ ، ٔؼیٗ ، تفؿیّي  : نسخه عادی

 - سكح ضٙاٚر 2 تفؿیّي ٚ ٔؼیٗ، سكحي: ٌزٜٚ،وُ، ضص : نسخه حزفه ای

، ذاری: افتتاحیٝ، اختتأیٝ، ػٕٛٔي + ٔزاوش ٞشیٙٝا٘ٛاع اسٙاد حسات :نسخه ویژه 

 حساتٟا ٌشارضات ٔتٙٛع حساب ٔا٘ٙذ ٞزْ دفاتز وُ ؛ ٔؼیٗ ؛ تفػیّي ؛ ٌزدش
- 

 خشانه داری

 

 ثثت چىٟای دریافتٙي ٚ پزداختٙي 

 وٙتزَ خٛدوار حساب تا٘ىٟا تا فایّٟای تا٘ىي 

 ر جزیاٖ ٚغَٛ؛ خزج ضذٜ؛ پاس ضذٜثثت چىٟای ٔٛجٛد؛ د 

 ٘مذی؛ تزٌطت ضذٜ ٘شد غٙذٚق؛ تزٌطت ضذٜ تٝ قزف حساب  افتدری 

 چاج چه 

- 
 

 انبارداری

 

 ی ا٘ثارا٘ثارٞای ٘أحذٚد ٚ تؼزیف قثمٝ تٙذ 

  وارپزداسٞا؛ افزاد راتف ؛تؼزیف ساسٔاٖ ٞا 

 ٞا در ا٘ثارٞأحُ ٍٟ٘ذاری واال 

 ٌزٜٚ تٙذی واالٞا 

 ساسٔاٖ ٞا ثثت فزٟٔای ٚرٚد ٚ خزٚج واال تٝ تفىیه ا٘ثارٞا ٚ 

 ثثت سفارش خزیذ واال 

 ا٘تماَ ٔىا٘یشٜ ثثت ٞای حساتذاری ٔتٙاسة 

 ٝتفىیه ٞز ا٘ثار ا٘ٛاع ٌشارضات ٔٛجٛدی واال ٚ واردوس واالٞا ت 

- 

- 

 دستٕشدپزسّٙي، حمٛق ٚ 

 

 تؼزیف ٔطاغُ، اقالػات ساسٔا٘ي،سیزٌزٜٚ ٞا، فؼاِیت ٞا ٚ ٚرٚد اقالػات پزسّٙي 

 )...ٚ ٌٕٝشارضات پارأتزیه )ِیست حمٛق، فیص حمٛق، ِیست تی 

 )... ٚ ٚاحذ تؼزیف فزَٔٛ ٞای ٔحاسثاتي ٚ تؼییٗ ٘ٛع آٖ )آیتٕي، پارأتزی 

  ٚاْ ٚ سٟاْ تٝ غٛرت ٘أحذٚدٚاحذ تؼزیف 

 تؼزیف اسٙاد ٔاِي حمٛق ٚ دستٕشد ٚ ارساَ سٙذ تٝ حساتذاری 

 دستٍاٜ حؿٛر ٚ غیاب ٚ ٘زْ افشار ٌشارش واروزد پزسّٙي 

- 
 

 

 

 )ٔكاتك ِیست لیٕت(

 

  افشایص لیٕت خٛاٞذ داضت.25٘زْ افشارٞای فٛق چٙا٘چٝ تحت ضثىٝ پیادٜ ساسی ٌزدد، جٟت ٞز والیٙت % 

 سی ارساَ پیأه تٝ غٛرت خٛدوار ٔستّشْ خزیذ پُٙ پیأىي ٔي تاضذ.فؼاِسا 

  تاضذ.اقالع ثا٘ٛی ٔيِیست لیٕت فٛق تا اػتثار 

 


