
 

 (13990401)  لیست قیمت محصوالت رایان پرسیس

 

 **  به قیمت سیستم افزوده خواهد شد. %30می باشد و به ازاء هر کاربر اضافه  کلیه ماژولها فعالرادیکال  ابریدر سیستم های 

  میباشد. 3سطح  رایگانماه خدمات  12و  روز ضمانت بازگشت 30قیمت ها به تومان میباشد و محصوالت نرم افزاری دارای 

  نرم افزارها با قفل سخت افزاری محدودیتی در تعداد نصب و تعداد را خواهد داشت و  سیستم 2روی نصب بر  قابلیت قفل نرم افزارینرم افزارها با

 ( میباشند.Remote) رایگاننصب خدمات آموزش گروهی در محل شرکت و جلسه  2 نرم افزارهای رادیکال دارای .سیستم نخواهد داشت

 فروش مشاورین از میتوانید ماژول ها و شرایط خدمات پس از فروش ،نسخه رایگان مورد در بیشتر اطالعات کسب همچنین برای 

 مراجعه نمایید. www.RayanPersis.com سایت  به یا و توضیح درخواست

 

 

 عنوان محصول
 با قفل

 افزاری سخت

 با قفل

 افزاری نرم

 قفل / کاربر اضافه

 سخت افزاری نرم افزاری

 197.000     118.000 295.000 395.000 )نگارش پایه( رادیکال نرم افزار انبارداری

 247.000     158.000 395.000 495.000 (استاندارد)نگارش  رادیکال نرم افزار انبارداری

 347.000     238.000 595.000 695.000 )نگارش ویژه( نرم افزار انبارداری رادیکال

  %10کاربر اضافه :  1.295.000از  رادیکالمالی و حسابداری  فروشگاهی، ،انبارداری جامع سیستم

 **/648.000سالیانه  /354.000شش ماهه  /192.000سه ماهه  /69.000ماهیانه          رادیکال ابریمالی و حسابداری  فروشگاهی، ،انبارداریسیستم 

 197.000     118.000     295.000     395.000     )نگارش پایه( نرم افزار حضور و غیاب رادیکال

 197.000     118.000     295.000     395.000     )نگارش پایه( نرم افزار مدیریت پرسنل رادیکال

 تومان 495.000/ ماژول دبیرخانه  199.500 : اضافه اربرک        1.995.000     رادیکال( HRMمدیریت منابع انسانی ) افزار نرم

 79.500 اضافه کاربر     795.000     )نگارش پیشرفته(رادیکال  نرم افزار حضور و غیاب

 79.500 اضافه کاربر     795.000     پیشرفته( )نگارش رادیکال پرسنل مدیریت افزار نرم

 79.500 اضافه کاربر     795.000     )نگارش پیشرفته(رادیکال قوق و دستمزد نرم افزار ح

 197.000     118.000     295.000     395.000     )نگارش پایه( ماشین آالت رادیکالنگهداری و تعمیرات نرم افزار 

 - 2.995.000     )نگارش استاندارد( ماشین آالت رادیکالنگهداری و تعمیرات نرم افزار    

 499.500 :  اضافه کاربر     4.995.000     ویژه()نگارش  ماشین آالت رادیکال نگهداری و تعمیرات نرم افزار 

 کاربر نامحدود     9.995.000     )نگارش جامع( ماشین آالت رادیکالنگهداری و تعمیرات نرم افزار 

 **/648.000سالیانه  /354.000شش ماهه  /192.000سه ماهه  /69.000ماهیانه       سیستم مجموعه غذایی ابری رادیکال 

  %10کاربر اضافه :      1.295.000از   (فست فود-رستوران-) فودکورت سیستم جامع مجموعه غذایی رادیکال      

 اینچ 42تا  10از      تماس بگیرید     فروشگاهی رادیکال –کیوسک رستورانی 

 79.500 اضافه کاربر     795.000     نرم افزار مدیریت خدمات پس از فروش رادیکال

 297.000     198.000     495.000     595.000     )رستوران( رادیکال کافی شاپ نرم افزار مدیریت فروش

 197.000     118.000     295.000     395.000     نرم افزار چاپ چک و مغایرت بانکی رادیکال

 247.000     - - 495.000     )پیشرفته( رادیکال چاپ چک و مغایرت بانکی افزار نرم
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 (13990401)  لیست قیمت محصوالت رایان پرسیس

 

  میباشد.سال گارانتی تعویض و نرم افزار رایگان حضور و غیاب و حقوق و دستمزد  1دستگاه های حضور و غیاب دارای 

 **  به قیمت سیستم افزوده خواهد شد. %30می باشد و به ازاء هر کاربر اضافه  کلیه ماژولها فعالرادیکال  ابریدر سیستم های 

  میباشد. 3سطح  رایگانماه خدمات  12و  روز ضمانت بازگشت 30قیمت ها به تومان میباشد و محصوالت نرم افزاری دارای 

  نرم افزارها با قفل سخت افزاری محدودیتی در تعداد نصب و تعداد را خواهد داشت و  مسیست 2روی نصب بر  قابلیت قفل نرم افزارینرم افزارها با

 ( میباشند.Remote) رایگاننصب خدمات آموزش گروهی در محل شرکت و جلسه  2 نرم افزارهای رادیکال دارای .سیستم نخواهد داشت

 و توضیح درخواست فروش مشاورین از میتوانید ماژول ها و شرایط خدمات پس از فروش ،نسخه رایگان مورد در بیشتر اطالعات کسب همچنین برای 

 مراجعه نمایید. www.RayanPersis.com سایت  به یا

 

  

 توضیحات قیمت  عنوان محصول

 195.000رقمی )سالیانه( :  14ط خ 395.000)سالیانه(       رادیکالپیشرفته تحت وب سامانه پیام کوتاه 

 249.500 اضافه کاربر 2.495.000     ورزشی رادیکالنرم افزار مدیریت مجموعه آبی 

 119.500 اضافه کاربر 1.195.000     اتوماسیون محیط های ورزشی رادیکال

 199.500 اضافه کاربر 1.995.000     رادیکال )کلینیک( نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی

 199.500 اضافه کاربر 1.995.000     رادیکال سالمندان مراکز مدیریت افزار نرم

 ) امکانات بر اساس مدل انتخابی متغییر خواهد بود (      تماس بگیرید       خوان بارکد

 ) امکانات بر اساس مدل انتخابی متغییر خواهد بود (     تماس بگیرید       ) فیش پرینتر(  حرارتی پرینتر

 RP50 رایان پرسیس غیاب و حضور دستگاه

 رایگان و حقوق و دستمزد نرم افزار حضور و غیاب+ 
 تماس بگیرید      

،  Usbشماره رمز ،  –کارت  –اثر انگشت  1000        

TCP/IP ، 

 فینگرتک غیاب و حضور دستگاه

 رایگان و حقوق و دستمزد نرم افزار حضور و غیاب+ 
 تماس بگیرید      

 رمز عبور –کارت  –اثرانگشت  -چهره 

 ) امکانات بر اساس مدل انتخابی متغییر خواهد بود (

 تماس بگیرید       Read/Write Mifareدستگاه کارتخوان 
/ مجموعه   برای نرم افزارهای مدیریت مجموعه ورزشی

 های غذایی / باشگاه مشتریان
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