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 شبکٍ وسخٍ يیژٌ   وسخٍ حزفٍ ای  وسخٍ عادی   افشار وسخٍ وزم

 - - - - قیمت ) ریال (

 *** ** * امکاوات *** ** * امکاوات

  زشیچاپ فزم پذ 2-9 تىظیمات -7

 اغالح ٍ کٌسل پذیزش 11-2  هحاسبِ هالیات در غَرتحساب 1-1
اًتقال هْواى  11-2 هحاسبِ سزٍیس در غَرتحساب 2-1
 - )تْیِ لیست سیاُ( ثبت تخلفات  12-2 ثبت دستی تاریخ سیستن 3-1

- گشارش تخلفات ثبت ضذُ 13-2 تبذیل تاریخ ًزم افشار بِ هیالدی 14-1
بایگاًی هذارک هْواى 14-2 عالم تاریخ تَلذ هْواًاى اهزٍسا 5-1
- اضغال هَقت اتاق  15-2 ّشیٌِ ضارص ًفز اضافی 6-1
- پارکیٌگ 16-2 رًذ کزدى تعذاد ارقام هالیات 7-1

- جستجَی هْواى 17-2 ثبت هطخػات حقیقی ٍ حقَقی 8-1

   ّا گشارش کٌسلی 18-2 سهاى ضارص اتاق يییتع  9-1

- ّا گشارش اًتقالی 19-2 َسی یلیساعت د فیتعز  11-1

-- هار غذاّاآ 21-2ثبت لَگَ در غفحِ اغلی 11-1

 - آهار هْواى هقین 21-2 ثبت سزبزگ در گشارضات 12-1

رسرياسیًن -9 سرٍتعزیف ضزایظ پیص فزؼ ر 13-1

  خاظ یٍ در باسُ سهاً گاراًتی با اتاق رٍرس  1-3 ف تعزفِ قیوت اتاقتعزی  14-1

- رسرٍ گزٍّی در باسُ سهاًی خاظ 2-3 تعزیف اًَاع اتاق ّا  15-1

 - خاظًوایص اتاق ّای خالی در هحذٍدُ سهاًی  3-3 اختػاظ دادى رًگ بِ اتاق ّا 16-1

 ّا کٌسل رسرٍ اتاق 4-3 تعزیف چیذهاى اتاق ّا 17-1

 - اغالح ضوارُ اتاق ّای رسرٍ ضذُ 5-3 هطخع کزدى تعذاد تخت اتاق  18-1

 - اغالح باسُ تاریخی رسرٍ ضذُ 6-3 تعزیف اًَاع تعزفِ اتاق ّا 19-1

  ّا گشارش رسرٍ اتاق 7-3 تعزیف کذ داخلی پذیزش 21-1

  - گشارش عولکزد رسرٍ  8-3 تٌظیوات ارسی 21-1
- ّا گشارش رسرٍ توام اتاق  9-3 ٍاصُ ًاهِ لغات 22-1
 گاًت چارت رسرٍ 11-3 تٌظیوات ًسخِ بزداری 23-1  

  ٍضعیت اتاق ّا در یک ًگاُ 11-3پذیزش -8

یخاوٍ دار -:-- عولیات قزاردادّا 1-2

   ثبت ًظافت اتاق ّا  1-4 - پذیزش هْواى بایگاًی ضذُ 2-2

   ثبت ًظافت توام اتاق ّا 2-4- پذیزش هْواى رسرٍ ضذُ 3-2
   گشارش ًظافت اتاق ّا 3-4- پذیزش گزٍّی هْواًاى 4-2
   گشارش خزٍجی اتاقْا 4-4 ثبت هبلغ پیص پزداخت 5-2
    گشارش ًظافت اتاقْا بِ تفکیک کاربزاى  5-4 ثبت تعذاد ًفز اضافی 6-2

 تاسیسات -; - تخػیع عزف قزارداد7-2

   - ثبت تعویز اتاق ّا   1-5- یلیثبت اعالعات تکو 8-2
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 گزدد.فعال هی ،ارسال خَدکار پیاهک در غَرتیکِ پٌل پیاهکی خزیذاری ضذُ باضذ 

  ِگزدد.هی خزیذاری ضذُ باضذ، فعالآس ًزم افشار هذیزیت کٌتزل تواس گشارش تلفي ّای ّتل در غَرتیک 

 *** ** * امکاوات *** ** * امکاوات

   اهکیارسال خَدکار پ واتیتٌظ 8-4   - کٌسل تعویز اتاق ّا 2-5

  سال پیاهک اًبَُار  5-8  - گشارش تعویز اتاق ّا بِ تفکیک کاربزاى 3-5

گشارشات -?صىذيق ->

  ارسال خَدکار اهاکي   1-9- غَرتحساب گزٍّی 1-6

  گشارش اهاکي  2-9 غَرتحساب اتاق ّا 2-6

  گشارش ضْزداری  3-9- ثبت اًَاع حساب ّا 3-6

   گشارش جْاًگزدی -  4-9گ دلخَاُ بِ تفکیک حسابْاًاختػاظ ر 4-6

  گشارش اتباع خارجی  5-9- ثبت سٌذ دریافت اس هْواى 5-6

  گشارش تَلذ هْواًاى 6-9  - ثبت سٌذ پزداخت بِ هْواى 6-6

   - گشارش تعذاد هْواًاى رٍساًِ  7-9- افت اس حساب ّایثبت سٌذ در 7-6

 - گشارش ٍضعیت اتاق ّا  8-9- ّا حساب بِ پزداخت سٌذ ثبت 8-6

 - ًوَدار اتاق ّا  9-9- اًتقال حساب هْواى بِ اتاق  دیگز 9-6

  - گشارش پزداخت ٍ دریافت کلی 11-9  - اًتقال حساب هْواى بِ حساب ّای دیگز 11-6

 - گشارش دریافت ٍ پزداخت جشئی  11-9- ٌِیّش یاًَاع سزفػل ّا فتعزی 11-6

  - گشارش حساب ّا  12-9- ثبت سٌذ پزداخت ّشیٌِ 12-6

 - رش ّشیٌِ ّاگشا  13-9- اهکاى بایگاًی حسابْا ٍ ّشیٌِ ّا 13-6

 - گشارش فزٍش اتاق ّا  14-9 غذٍر رسیذ پزداخت ٍ دریافت ّا 14-6

 - گشارش فزٍش رٍساًِ  15-9- اًتقال ٍجِ غٌذٍق پذیزش بِ غٌذٍق هالی 15-6

 - - گشارش هعیي هْواًاى 16-9   گشارش حساب غٌذٍق 16-6

 - - گشارش هاًذُ حساب اتاق ّا - 17-9- ثبت سٌذ حسابذاری 17-6

 - عولکزد حساب ّا 18-9  - گشارش اسٌاد در سغح تفضیلی 18-6

-- خالغِ درآهذ  19-9- گشارش حساب رٍساًِ 19-6

  - گشارش درآهذ رٍساًِ 21-9سزيیس -=

 - گشارش هالیاتی 21-9  - تعزیف اًَاع سزٍیس بِ اتاق 1-7

امکاوات - 70- ثبت ٍرٍد کاالّا )کٌتزل کاردکس کاال( 2-7

   ییز کاربزغت  1-11- ثبت سزٍیس بِ اتاق 3-7

   تغییز کلوِ عبَر کاربز  2-11- ثبت خزٍج سزٍیس بِ حساب ّا 4-7

   ثبت کارّای جذیذ  3-11- حذف سزٍیس ّای اتاق 5-7

   کارّای ثبت ضذُ فْزست  4-11- گشارش گزدش سزٍیس ّا 6-7

   دفتزجِ تلفي عوَهی ٍ خػَغی  5-11- گشارش هالی سزٍیس ّا 7-7

    تعزیف کاربزاى با سغَح دستزسی دلخَاُ 6-11مخابزات -<
   گشارش کارکزد کاربزاى  7-11- تٌظیوات ارتباط با هزکش تلفي ساًتزال 1-8

   رٍساًِ کاربز ادداضتیثبت   8-11- گشارش تلفي  2-8

   هاضیي حساب - 9-11گشارش تلفي ّای غیز هجاس 3-8


