
 

 

 محصوالت رایان پرسیس امکاناتلیست 

 رادیکال ( حسابداری مالی و ،فروشگاهی ،) نرم افزار انبارداری

 12-990401ماره : ش

 01/04/1399تاریخ : 

  سایت  به یا و توضیح درخواست فروش مشاورین از میتوانید ماژول ها و شرایط خدمات پس از فروش مورد در بیشتر اطالعات کسب برایقیمت ها به تومان میباشد. همچنین ( www.RayanPersis.com ).مراجعه نمایید 

  این سیستم ها از لحا 2نرم افزارها با قفل نرم افزاری قابلیت نصب بر روی( .سیستم را خواهد داشت( ظ سخت افزار قابل تغییر نخواهند بود ولی محدودیتی در تعداد دفعات نصب ویندوز و نگارش های مختلف ویندوزxp-7-8-10- server).نخواهید داشت ) 

 امکان پذیر میباشد. و جامع ویژهو چندین کاربر همزمان( در نگارش های   شبکهارتباط بین سیستم ها )استفاده نصب و تعداد سیستم نخواهد داشت.  نرم افزارها با قفل سخت افزاری محدودیتی در تعداد 

 رایگاننصب گروهی در محل شرکت و  آموزش خدمات جلسه 2زاری رادیکال دارای ارتقاء نرم افزار از نگارش پایین تر به نگارش باالتر با پرداخت مابه التفاوت امکان پذیر میباشد. الزم به ذکر است سیستم های نرم اف (Remote.میباشند ) 

 ،مالی و حسابداری  فروشگاهی، سیستم جامع انبارداری( ابری رادیکالcloud)    (/ anbardari.app foroshgahi.app   / foroshgahi.com / anbardari.ir ) ( 648.000سالیانه  /354.000شش ماهه  /192.000سه ماهه  /69.000ماهیانه ) 

  برای پنل کاربری شما فعال خواهد شد.بصورت رایگان  ابری رادیکال تمامی ماژول هام تسیسدر 

 جامع        ویژه        استاندارد       پایه        امکانات نرم افزار ردیف

تهیه و بازیابی  ،ورود کاالها از اکسل نوع مصرف، طرف حساب،  انبارها، ،واحد کاال تخصیص کد کاال و یا بارکد با استفاده از بارکدخوان ،/  کاالتعریف گروه کاال، ) اطالعات پایه 1

 (اطالعات
    

 ،کاالهای تعمیراتی ،حواله بین انبارها ،مرجوعی از انبار ،مرجوعی به انبار ،خروج کاال/حواله ،سند ورود کاال/رسید ،)موجودی اولیه بصورت دستی و فایل اکسل عملیات انبارداری 2

 امکان ثبت مشخصات رانندگان/ حمل و نقل و بارنامه برای رسیدها و حواله ها( ،اسناد کاالهای امانی و ضایعاتی انبار درخواست خرید،
    

  خروجی  ،افزار نرم خودکار قفل تیقابل  ،اطالعات یابیباز و یریگ بانیپشت ،یمال سال جادیا و فیتعر ، )حد سفارش کاال( آالرم حداقل و حداکثر کاال) امکانات پایه 3

HTML, Excel, PDF کاربر دلخواه به ثبت خیتار و کد و نام اساس بر...  وطرف حساب   انبار ها کاال یساز مرتب تیقابل اسناد،چاپ ، امکان تعریف امضاء و سمت برای، 

 (رانندگان و لیست فاکتورها/طرف حسابکاال/ضمایم برای  ،حرارتیفیش پرینتر رسمی دارایی و  ، A4نوع فاکتور  3چاپ  کاال ها، عکس

    

به ی مرجوع کاالهای وارد شده، خارج شده، طرف حساب ، ریز عملکرد کاالهای  ،کاردکس کاال و انبار ،موجودی انبار و کاال ،)لیست کاالها و طرف حساب ها گزارشات انبارداری 4

گزارش تجمیعی  ،کاردکس کاال ،کاالهای منفی ،سفارشات کاال بر اساس حداقل و حداکثر ،گزارشات تجمیعی و ترکیبی ،کاالهای تعمیراتی امانی و ضایعاتی ،مرجوعی از انبار انبار،

 (حساب از کاالهای طرف
    

پرینت ، ، کسورات و اضافات در فاکتورهافاکتورهادر  تاریخ سررسیدثبت  ،مالیات بر ارزش افزوده ،فاکتورهای خرید و فروش ،)پیش فاکتور فروش  عملیات بازرگانی 5

 (ثبت فاکتور به صورت نقدی و نسیه ،دارایی فاکتور فروش، فیش پرینتر، پرینت فاکتور رسمی

- 
   

 - (POS ارتباط مستقیم با دستگاه کارتخوان چک ، /کارتخوان/حواله بانکی/فیش/نقدبصورت  ثبت اطالعات مالی تسویه فاکتور، ثبت اسناد دریافت و پرداخت) عملیات مالی 6
   

    - (گزارش موجودی ریالی ،)انوع گزارشات خرید و فروش گزارشات مالی و بازرگانی 7

    - (خالصه حساب عملکرد ریالی طرف حساب ها دفتر معین طرف حساب،/ریز عملکرد و صورتحساب ریالیتکمیلی ) گزارشات مالی و بازرگانی 8

   - - (تاریخ انقضاء کاالهال و گزارش وضعیت سریاو  ، یادآوری تاریخ انقضاء کاالهاکاالانقضاء  و تاریخ  ، شماره اموال سریال) امکانات صنفی 9

 - - گزارش ریز کارکرد کاربرانو  دسترسی سطوح،  کاربر تعریف 10
  

، مراکز نام اختصاصی کاال ،تبدیل واحد ،)بی نهایت واحد برای هر کاال( و چند واحدی تعریف کاالهای دو واحدیامکان   ،)اختصاص کاال به انبار اطالعات پایه تکمیلی 11

، مرکز هزینه ،  نوع مصرفگروه بندی بازاریاب )ویزیتور(، تعریف بازاریاب ها،  ،فروشنده و ... ( ،ها )خریدار طرف حساب، مدیریت  ب)مشتریان(طرف حسابندی گروه   هزینه،

 ( IPGدرگاه پرداخت الکترونیکی ، ( POS)کارتخوان ها، درآمد و هزینه،  صندوقیف مدیریت حساب های بانکی، تعر ،پروژه

- - -  

لیست درخواست های خروج کاال و تبدیل به  ،رسید ورود/حواله خروج/امانی/ضایعاتی موجودی اولیه / اکسل برایفایل )قابلیت ورود اسناد انبارها از  عملیات انبارداری تکمیلی 12

 حواله یا فاکتور(
- - -  

، فی فروش بر اساس درصدی از خریدفاکتورهای امانی خرید و فروش و فاکتور ضایعاتی، برگشت از خرید و فروش،فاکتور ، ) پیش فاکتور خرید عملیات بازرگانی تکمیلی 13

امکان ثبت دریافت و پرداخت در ، پرینت حواله خروج و رسید هنگام صدور فاکتور قالب های مختلف پرینت در فاکتور فروش،، تخفیفات سطری کاالها ، آخرین قیمت فروش

 ثبت همزمان چندین فاکتور(تمامی فاکتورها ، 

- - -  

پلن های پورسانت ویزیتورها و کارشناسان گزارشات مرتبط با )درصدی،مبلغ ثابت وکلی( و  های پورسانت فروش پلن( و بازاریاب) ماژول تعریف کارشناسان فروش 14
  - - - بصورت سطری و تجمیعی فروش

  - - - (   anbardari.app/ foroshgahi.app )    اینترنتی/ فروشگاه  iOS /اپلیکیشن اندروید  15

  - - - قابلیت نصب و راه اندازی نرم افزار در هاست یا سرور اختصاصی 16

 3ماه خدمات پشتیبانی رایگان سطح  12 17
    

 - 595.000 395.000 295.000 سیستم ( 2) قابلیت نصب بر روی قیمت با قفل نرم افزاری  -

 1.295.000از  695.000 495.000 395.000 قیمت با قفل سخت افزاری -

http://rayanpersis.com/


 

 

 محصوالت رایان پرسیسلیست امکانات 

 (رادیکال مالی و حسابداری –فروشگاهی  – نرم افزار انبارداری) ماژول های 

 12-990401شماره : 

 01/04/1399تاریخ : 

 جامع        ویژه        استاندارد       پایه        شرح عنوان

 )*(295.000 )*( 195.000 - - بصورت تکی و لیستی با استفاده از پرینتر چاپ بارکد و سایر پرینترها چاپ بارکدماژول تولید و  1

 395.000 195.000 - - بر اساس بازه زمانی طرف حساببه تفکیک   بر اساس تاریخ / سود و زیان کلی سود و زیانماژول  2

 595.000 )*( 295.000 - - مرتبط با آن اسناد و گزارشات کاال در ماژول سریال/ تاریخ انقضاء 3

 495.000 195.000 - - سامانه تحت وب پیامک رقمی 14خط و  سامانه تحت وب پیامک سامانه تحت وب ( + /سیستم عامل آندروید ) پیامکارسال ماژول  4

 سفارشی 295.000 - - (و گزارشات مرتبط فرمول تولید و تجریه برای محصوالت و کاالها ) تولید و تجزیهفرمول ماژول  5

 سفارشی )*( 295.000 - - فاکتور و اسناد و گزارشات ماژول طراحی چاپ 6

 )*( 195.000 - گروه کاال و ... ( ،سایز ،رنگ ،مدل ،به دلخواه کاربر ) نام کاال ماژول تعریف نام اختصاصی و ترکیبی کاال 7

 795.000 - به تعداد نامحدود  حساب / پروژه بصورت درختی تعریف گروه کاال / گروه طرفماژول  8

 )*( 295.000 - به تعداد نامحدود بصورت درختی  ماژول مراکز هزینه 9

 )*( 295.000 - گروه کاال ،کاال ،بر اساس فیلترهای تاریخماژول گزارش موجودی  تجمیعی  کاال در انبارها  10

 395.000 - برای موجودی اولیه / رسید ورود/حواله خروج/امانی/ضایعاتیورود اسناد انبارها از  فایل اکسل ماژول  11

 395.000 - خرید/یا فاکتور و گزارشات درخواست های خروج رسید/انبار و تبدیل به حواله از کاال / خرید ماژول لیست درخواست های خروج 12

 495.000 - تبدیل واحد ،( واحد برای هر کاال تعریف و انتساب دهید و همزمان با تمامی واحد ها سند ثبت نماییدبی نهایت  چند واحدی )ماژول  13

 595.000 - (گزارشات،فاکتور امانی خرید و فروش و فاکتور ضایعاتی ،برگشت از خرید و فروش /فاکتورهای خرید و فروش ،) پیش فاکتور خرید و فروش عملیات بازرگانیماژول  14

 395.000 - ( کیلوگرم 215کیسه برنج به وزن  20بطور مثال حواله خروج  بصورت همزمان در اسناد و گزارش گیری بر اساس آن ) ماژول ثبت مقدار + تعداد 15

 595.000 - ((بصورت مجزا  کاربرهر برای  یا چند انبار) با قابلیت مدیریت و ایجاد محدودیت برای ثبت اسناد در یک  ماژول اختصاص کاربر به انبار 16

 495.000 - (بصورت مجزا  کاربرهر برای  یا چند صندوقبا قابلیت مدیریت و ایجاد محدودیت برای ثبت اسناد در یک  ) کاربربه  صندوقماژول اختصاص  17

 595.000 - ( و هر نوع فایل pdf، word ، xls،txt  ، zipفایل، ) تصاویر کاالضمایم برای ماژول  18

 995.000 - (چک/کارتخوان/حواله بانکی/فیش/نقدبصورت  ثبت اطالعات مالی تسویه فاکتور، ثبت اسناد دریافت و پرداخت )عملیات و گزارشات مالی ماژول  19

 795.000 - )درصدی،مبلغ ثابت وکلی( و گزارشات مرتبط با آن های پورسانت فروش پلن( و بازاریاب) ماژول تعریف کارشناسان فروش 20

 295.000 - ریالی( –ماژول تاییدیه اسناد )تعدادی  21

 795.000 - ) هر شرکت اضافه ( چند شرکتی 22

 595.000  کیوسکاختصاصی ماژول  23

 495.000  تبلت سفارشگیر )بازاریاب(ماژول  24

 1.295.000 - (Smart Syncماژول فروشگاه اینترنتی ) 25

 1.295.000 - (Smart Sync Android) ماژول اپلیکیشن اندروید 26

 ios  (Smart Sync iOS) - 1.295.000ماژول اپلیکیشن  27

 Point Of Sale Smart - 3.995.000 و دستگاه ماژول 28

 19.995.000  - ( ندارد) این ماژول قابلیت ارائه برای سیستم ابری رادیکال را  ماژول کاربر نامحدود 29

 تماس بگیرید روز کاری 10تحویل  حسابداری و ...(برای سایر نرم افزارها )  APIوب سرویس و  30

 10%  - توسط چندین کاربر (ثبت همزمان اطالعات ) کاربر اضافه 31

 295.000ماهیانه  - ارائه انبارداری جامع در هاست یا سرور اختصاصی ) با تمامی ماژول ها ( 32


