
مدیریت رستوران آسقیمت نرم افزار  لیست   
 

 

 
 

                 WWW.AACIR.COM                                                                                    137،پالك 9مشهد بلوارسجاد، بزرگمهر جنوبی: آدرس         
  com.aacir@info:Email                                                                                    +9821-88800121+    9851- 37641164: تلفن        

 
 

    تماسCaller IDقابلیت اتصال به دستگاه تشخیص هوشمند اشخاص براساس  -

 
 

 شبکه نسخه ویژه   نسخه حرفه اي  نسخه عادي   افزار نسخه نرم
 +1,000,000 7,000,000 4,400,000 2,700,000 )ریال ( قیمت 

 *** ** * افزار امکانات نرم *** ** * افزار امکانات نرم

    ساب هزینه ها ح3-6   ثبت فاکتور-1
   - کارمندان حساب 3-7     کتور فروش لمسی ثبت فا1-1 
   - حساب کارمندان •     ثبت فاکتور فروش رسمی2-1 

   - ثبت سند حقوق •     مشاهده، اصالح،حذف فاکتور3-1
   - لیات اسناد حقوقیعم •     صفر کردن شماره فیش4-1
  - -  حساب متفرقه3-8     مشاهده اصالحات فاکتور فروش5-1
   -  سود و زیان- ترازنامه مالی3-9      نمایش پنجره فاکتور باز6-1
  - -  تراز حساب راننده ها3-10     ثبت پیش فاکتور7-1
     تراز حساب اشخاص3-11      ثبت فاکتور خرید8-1
   -  تراز حساب کارمندان3-12     ثبت فاکتور برگشت از خرید9-1

  چک و بانک-4     از فروش ثبت فاکتور برگشت10-1

   -  چکهاي دریافتی4 -1   - -  عملیات ثبت سفارش و رزرو11-1
   -  چکهاي پرداختی4-2   - - تعریف انواع سفارش •
   -  عملیات بانکها4-3  - - ثبت  سفارش ثابت •
   -  گزارش گردش بانکها4-4  - - ثبت سفارش مشترك معمولی •
   -  گزارش عملکرد بانکها4-5  - - عملیات سفارشات ثابت •
     گزارش چک ها4-6   - - انتقال سفارشات ثابت •
     گزارش راس گیري چک ها4-7   - - ثبت سفارش قطعی •
     کنترل حساب بانک ها  با صورتحساب 4-8   - - صدور فیش تحویل •
     تنظیمات چاپ چک4-9   - - ثبت تحویل سفارشات •
  گزارشات-5  عملیات غذا-2

     گزارش گردش غذا5-1  - -  تعریف فرمول ساخت غذا1-2
    لیز غذا گزارش آنا5-2  - -  تعریف فرمول ساخت مواد اولیه 2-2
   -  گزارش گردش غذا با اشخاص5-3  - - ح موجودي غذا ثبت سند اصال3-2 

     تهیه لیست قیمت غذا5-4   -  ثبت سند تولید4-2
   -  گزارش سفارش غذا5-5  - -  محاسبه قیمت تمام شده5-2
    رزش غذا اول دوره گزارش موجودي و ا5-6  حسابداري-3
     و ارزش غذا گزارش موجودي5-7    د دریافت سن1-3 
     گزارش کسري غذا5-8    اخت سند پرد2-3 

   -  گزارش خالصه خرید و فروش5-9     حساب راننده ها3-3
     گزارش فاکتورهاي فروش5-10     ترتیبی- حساب اشخاص4-3
     گزارش کلی فاکتورها5-11     حساب صندوق ها5-3 
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ü  ریال می باشد7,000,000قیمت نرم افزار مدیریت آماده سازي           .                    
ü  ریال می باشد4,000,000قیمت نرم افزار مدیریت بسته بندي . 
ü  ریال می باشد5,000,000قیمت نرم افزار مدیریت پیک . 

ü  معتبر می باشد31/06/1397لیست قیمت فوق تا پایان مورخه  . 

 

 *** ** * افزار امکانات نرم *** ** * افزار ت نرمامکانا
    تعریف غذا و توضیحات غذا •     گزارش مالیات12-5
    ثبت توضیحات غذا •   -  گزارش عملکرد اشخاص13-5
    جستجو بر اساس توضیحات غذا •  - -  گزارش کارکرد اشخاص14-5
     تعریف قیمت غذا ها7-7  - -  گزارش عملکرد راننده ها15-5
     تعریف هزینه7-8  - -   گزارش کارکرد راننده ها16-5
  - -  تعریف خودرو 7-9   -  نمودار عملکرد ماهانه17-5
  - -  تعریف منطقه و مسیر 7-10   -  گزارش سفارش غذا18-5

     طراحی فرم چاپ فاکتور7-11  - - گزارشات سفارشات ثابت •
     انتخاب چاپگر7-12  - - گزارش سفارشات قطعی •
    تعریف تعطیالت سال7-13  - - گزارش مانده سفارشات قطعی •
    تعریف شیفت کاري7-14  - - گزارش گردش غذ ا هاي سفارش شده •
    هاتعریف گارسون 7-15  - - گزارش گردش غذاهاي سفارش شده با شخص •
     تعریف میز7-16  - - اي سفارش شدهگزارش آدرس تحویل غذاه •
  1 امکانات -8  اشخاص-6

  - -  گزارش تلفن ها8-1     تعریف شخص1-6
     بازگردانی اطالعات8-2     مشاهده اشخاص2-6
     نسخه برداري اطالعات8-3     گروه بندي اشخاص3-6
     ماشین حساب8-4   -  تعریف کارمند4-6
      بازسازي اطالعات8-5   -  مشاهده کارمند5-6
     کدpin عملیات 8-6     بازاریاب – پیک – تعریف راننده 6-6
     عملیات پیامک8-7     بازاریاب_ پیک _ مشاهده راننده7-6
    عملیات صف8-8  اطالعات پایه-7
     به روز رسانی نرم افزار8-9     مدیریت 1-7
 2امکانات  -9    انتخاب نام قلم •

     عملیات کاربران9-1   -  نسخه برداري خودکار اطالعات •
    تغییر کاربر •     تنظیمات اولیه  •
    گزارش کارکرد کاربران تمام عملیات  •    تعریف کاربر •
    گزارش کارکرد براساس تفکیک اسناد  •    تنظیمات سخت افزار ها •
    تغییر رمز کاربران •   -  پیش فرض ها •
     چاپ بارکد9-2     عملیات سالهاي  مالی2-7
     دفتر یادآوري9-3    تنظیمات کدینگ حسابها3-7
     دفترچه تلفن9-4     تعریف صندوق 4-7
     تهیه لیست اشخاص9-5   -  تعریف بانک 5-7
     تغییر کاربر9-6     تعریف کاال و خدمات6-7
     گزارش کارکرد کاربران9-7     روش گام به گام تعریف غذا و خدمات •
 راهنماي نصب/  راهنماي موضوعی-10    روش حرفه اي •

ü  ریال می باشد1,850,000قیمت هردستگاه فراخوان صوتی . 

ü ریال می باشد800,000ان صوتی قیمت نرم افزار فراخو  . 

ü  ریال می باشد 1,700,000قیمت هردستگاه کالرآیدي . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.AACIR.COM
http://www.pdffactory.com

