لیست قیمت محصوالت رایان پرسیس
تا قفل

تا قفل

کارتر  /ظیعتن اضافِ

ظخت افساری

ًرم افساری

(شثکِ)

ًرم افسار اًثارداری رادیکال (ًگارغ پایِ)

175.000

95.000

-

ًرم افسار اًثارداری رادیکال (ًگارغ پیشرفتِ)

275.000

195.000

-

ًرم افسار اًثارداری رادیکال (ًگارغ ٍیصُ)

375.000

295.000

145.000

ظیعتن جاهع اًثارداری رادیکال

تواض تگیریذ

ظیعتن جاهع اًثارداری اتری رادیکال

هاّیاًِ 49.000

(تحت ٍب – ) Cloud –Anbardari.ir

ظالیاًِ 499.000

عٌَاى هحصَل

ًرم افسار فرٍشگاّی رادیکال

ّر کارتر اضافِ 245.000
 2زتاًِ ( اًگلیعی – عرتی )
 2زتاًِ (اًگلیعی – عرتی )

175.000

95.000

-

ًرم افسار حضَر ٍ غیاب رادیکال (ًگارغ پایِ)

215.000

165.000

115.000

ًرم افسار هذیریت پرظٌل رادیکال (ًگارغ پایِ)

165.000

115.000

95.000

ًرم افسار هذیریت هٌاتع اًعاًی ( )HRMرادیکال

795.000

ًرم افسار هذیریت هٌاتع اًعاًی ( )HRMرادیکال
(تحت ٍب – ) Cloud

ّر کارتر اضافِ 195.000 :
ّر کارتر اضافِ 295.000 :

تواض تگیریذ

 2زتاًِ ( اًگلیعی – عرتی )

ًرم افسار حضَر ٍ غیاب رادیکال (ًگارغ پیشرفتِ)

595.000

ّر کارتر اضافِ 145.000

ًرم افسار هذیریت پرظٌل رادیکال (ًگارغ پیشرفتِ)

395.000

ّر کارتر اضافِ 95.000

ًرم افسار حقَق ٍ دظتوسد رادیکال (ًگارغ پیشرفتِ)

595.000

ّر کارتر اضافِ 145.000

هاشٍل ّای قاتل افسٍدى تِ ًرم افسار پرظٌلی پیشرفتِ  ،حضَر ٍ غیاب پیشرفتِ  ،حقَق ٍ دظتوسد پیشرفتِ ٍ هٌاتع اًعاًی
هاشٍل دتیرخاًِ  295.000تَهاى
ًرم افسار ًگْذاری ٍ تعویرات هاشیي آالت رادیکال
ًرم افسار ًگْذاری ٍ تعویرات هاشیي آالت رادیکال
(ًگارغ پیشرفتِ  -تحت ٍب – )Cloud

195.000

145.000

95.000

تواض تگیریذ

 2زتاًِ ( اًگلیعی – عرتی )

595.000

ّر کارتر اضافِ 145.000

ًرم افسار هذیریت خذهات پط از فرٍغ رادیکال

 قیوت ّا تِ تَهاى هیثاضذ ٍ هحصَالت ًرم افساری دارای  30رٍز ضواًت تازگشت ٍ  6هاُ خذهات رایگاى سطح  2هیثاضذ.
ً رم افسارّا تا قفل ًرم افساری قاتلیت ًصة تر رٍی  2سیستن را خَاّذ داضت( .ایي سیستن ّا از لحاظ سخت افسار قاتل تغییر
ًخَاٌّذ تَد ٍلی هحذٍدیتی در تعذاد دفعات ًصة ٍیٌذٍز ٍ ًگارش ّای هختلف ٍیٌذٍز (ً )xp-7-8-10خَاّیذ داضت).
ً رم افسارّا تا قفل ظخت افساری هحذٍدیتی در تعذاد ًصة ٍ تعذاد سیستن ًخَاّذ داضت (.فقط تایذ در ٌّگام اجرای ًرم
افسار قفل سخت افساری تِ سیستن هَرد ًظر هتصل تاضذ).
 سیستن ّای ًرم افساری رادیکال دارای  2جلعِ خذهات آهَزغ گرٍّی در هحل ضرکت ٍ ًصة رایگاى ()Remote
هیثاضٌذ.

لیست قیمت محصوالت رایان پرسیس
تا قفل

تا قفل

کارتر  /ظیعتن اضافِ

ًرم افساری

(شثکِ)
95.000

عٌَاى هحصَل

ظخت افساری

ًرم افسار هحاظثِ دظتوسد کارکٌاى رادیکال

195.000

145.000

ًرم افسار هذیریت هشتری رادیکال

-

195.000

115.000

ًرم افسار دفترچِ تلفي رادیکال

-

55.000

35.000

ًرم افسار هذیریت دٍرُ ّای آهَزشی پرظٌل رادیکال

-

185.000

95.000

ًرم افسار هذیریت فرٍغ کافی شاج (رظتَراى) رادیکال

185.000

135.000

95.000

ًرم افسار هذیریت ظْام رادیکال

-

145.000

85.000

ًرم افسار چاج چک رادیکال

-

55.000

35.000

ًرم افسار چاج چک ٍ هغایرت تاًکی رادیکال

245.000

195.000

135.000

ًرم افسار چاج چک ٍ هغایرت تاًکی رادیکال (پیشرفتِ)

335.000

-

175.000

ًرم افسار هذیریت اظتراتصی رادیکال

-

295.000

175.000

ظاهاًِ پیام کَتاُ تحت ٍب رادیکال

(ظالیاًِ) - 95.000خط  14رقوی (ظالیاًِ) 55.000 :

ًرم افسار هذیریت هجوَعِ آتی ٍرزشی رادیکال

1.895.000

ّر کارتر اضافِ 195.000

اتَهاظیَى هحیط ّای ٍرزشی رادیکال

895.000

ّر کارتر اضافِ 195.000

ًرم افسار هذیریت هراکس پسشکی (کلیٌیک) رادیکال

895.000

ّر کارتر اضافِ 195.000

ًرم افسار هذیریت هراکس ظالوٌذاى رادیکال

895.000

ّر کارتر اضافِ 195.000

تارکذ خَاى  Zonerichهذل ZQ-LS6000

تواض تگیریذ

دارای قاتلیت تٌظین ترای قرائت اتَهاتیک تارکذ تذٍى
فطار کلیذ ،دقت اسکي 5.8هیل

تارکذ خَاى لیسری MINDEO - MD 2250

تواض تگیریذ

سرعت تارکذ  222اسکي تر ثاًیِ
قاتلیت خَاًذى تارکذ تا عرض حذاقل mil 8 ٍ 3

تارکذ خَاى لیسری MINDEO 5250

تواض تگیریذ

قاتلیت خَاًذى تارکذ ّای یک تعذی  ،استاًذارد
حفاظتی تذًِ IP65

تارکذ خَاى لیسری MINDEO 6100

تواض تگیریذ

قاتلیت خَاًذى تارکذ ّای یک ٍ دٍ ٍ سِ تعذی

تارکذ اظکٌر MINDEO - MS 3390

تواض تگیریذ

ّوِ استاًذارد ّای یک تعذی  ،دارای حافظِ تیص
ازچْار هیلیَى رکَرد تارکذ

تارکذ اظکٌر MINDEO - MS 3590

تواض تگیریذ

قاتلیت خَاًذى کلیِ استاًذارد ّای تارکذ تک تعذی ٍ
دٍ تعذی ،استاًذارد حفاظتیIP65

تارکذ خَاى تی ظین MINDEO - CS 3290

تواض تگیریذ

ترد تیص از  222هتر در فضای تاز
دارای حافظِ ًگْذارًذُ حذاقل  2222تارکذ

 قیوت ّا تِ تَهاى هیثاضذ ٍ هحصَالت ًرم افساری دارای  30رٍز ضواًت تازگشت ٍ  6هاُ خذهات رایگاى سطح  2هیثاضذ.
 سیستن ّای ًرم افساری رادیکال دارای  2جلسِ خذهات آهَزش گرٍّی در هحل ضرکت ٍ ًصة رایگاى ( )Remoteهیثاضٌذ.

لیست قیمت محصوالت رایان پرسیس
تا قفل

تا قفل

قفل

قفل

ًرم افساری

ظخت افساری

اضافِ

اضافِ

عٌَاى هحصَل

ظخت افساری

پریٌتر حرارتی  Deltaهذل T80

تواض تگیریذ

سرعت چاج 322هیلیوتر،عرض چاج  52هیلیوتر

پریٌتر حرارتی Bixolon SRP330

تواض تگیریذ

عرض چاج  22تا  mil 52دارای سٌسَر ترش

پریٌتر چاج تارکذ (لیثل پریٌتر)  ZMINهذل X1

تواض تگیریذ

هطخصات تکویلی در ٍب سایت

تواض تگیریذ

 0222اثر اًگطت – کارت – ضوارُ رهس ،Usb ،
،TCP/IP

تواض تگیریذ

 3222اثر اًگطت – کارت – ضوارُ رهس ،Usb ،
،TCP/IP

تواض تگیریذ

 02.222اثر اًگطت – کارت – ضوارُ رهس 0222،
اسکي چْرُ RS485 ،RS232 ،TCP/IP ،Usb ،

تواض تگیریذ

 2.222اثر اًگطت – ضوارُ رهس ،TCP/IP ،Usb ،
RS485 ،RS232

تواض تگیریذ

 2.222اثر اًگطت – کارت – ضوارُ رهس ،Usb ،
RS485 ،RS232 ،TCP/IP

تواض تگیریذ

 02.222اثر اًگطت – کارت – ضوارُ رهس ،Usb ،
Wifi / GPRS ، RS485 ،RS232 ،TCP/IP

تواض تگیریذ

 3.222اثر اًگطت –  02.222کارت ٍ ضوارُ رهس ،
TCP/IP ،Usb

تواض تگیریذ

 02.222اثر اًگطت – کارت – ضوارُ رهس ،Usb ،
Wifi / GPRS ، RS485 ،RS232 ،TCP/IP

تواض تگیریذ

قاتل استفادُ ترای ًرم افسارّای هذیریت هجوَعِ
ٍرزضی

دظتگاُ حضَر ٍ غیاب رایاى پرظیطRP50
ً +رم افسار حضَر ٍ غیاب ٍ حقَق ٍ دظتوسد رایگاى
دظتگاُ حضَر ٍ غیاب Anviz W1
ً +رم افسار حضَر ٍ غیاب ٍ حقَق ٍ دظتوسد رایگاى
دظتگاُ حضَر ٍ غیاب فیٌگرتک FaceID2
ً +رم افسار حضَر ٍ غیاب ٍ حقَق ٍ دظتوسد
دظتگاُ حضَر ٍ غیاب فیٌگرتک TA500
ً +رم افسار حضَر ٍ غیاب ٍ حقَق ٍ دظتوسد رایگاى
دظتگاُ حضَر ٍ غیاب فیٌگرتک TA500-R
ً +رم افسار حضَر ٍ غیاب ٍ حقَق ٍ دظتوسد رایگاى
دظتگاُ حضَر ٍ غیاب فیٌگرتک iKiosk 100 Plus
ً +رم افسار حضَر ٍ غیاب ٍ حقَق ٍ دظتوسد رایگاى
دظتگاُ حضَر ٍ غیاب فیٌگرتک R3
ً +رم افسار حضَر ٍ غیاب ٍ حقَق ٍ دظتوسد رایگاى
دظتگاُ حضَر ٍ غیاب فیٌگرتک iKiosk 100 Plus
ً +رم افسار حضَر ٍ غیاب ٍ حقَق ٍ دظتوسد رایگاى
دظتگاُ کارتخَاى Read/Write Mifare

ًرم افساری

 دستگاُ ّای حضَر ٍ غیاب دارای  1ظال گاراًتی تعَیض ٍ ًرم افسار رایگاى حضَر ٍ غیاب ٍ حقَق ٍ دظتوسد هیثاضذ.
 ترای کسة اطالعات تیطتر در هَرد هحصَالت ،هاشٍل ّا ٍ ضرایط خذهات پس از فرٍش هیتَاًیذ از هطاٍریي فرٍش درخَاست
تَضیح ٍ یا تِ سایت ضرکت )  ( www.RayanPersis.comهراجعِ ًواییذ.


خَاّطوٌذ است قثل از خریذ سخت افسار  ،از هَجَدی اطویٌاى حاصل ًواییذ.

