ضزکر هطاٍرُ ّالِ افشار
فزم زر ذَاسر ذسهاذ هالی ٍ کاهدیَززی ٍ اسسمزار سیسسن حساتساری ّلَ
ًام ضخع  /ضشکت ..................................................... :
سشپشست هشتثظ  ،آقا  /خاًن ...................................... :

فکس ..................................... :
تؼذاد کاستش ......................... :

تلفي ................................... :
ضواسُ ّوشاُ ......................... :

.
ضواسُ هاهَسیت .................................:
ذسهاذ هَرز ًیاس  :آهَصش

هؼشفی حساتذاس

ٍسٍد اعالػات

اظْاسًاهِ هالیاتی ٍ اسصش افضٍدُ

حساتذاسی ٍ حساتشسی

ذسهاذ آهَسضی :
 – 1آهَصش خػَغی ًشم افضاس حساتذاسی ّلَ دس هحل هطتشی ّش جلسِ  2ساػتی  2.000.00.سیال +ایاب رّاب

تؼذاد جلسات هَسد دسخَاست ....... :

 – 2آهَصش خػَغی ًشم افضاس حساتذاسی ّلَ دس ضشکت ّالِ افضاس ّش جلسِ  2ساػت  2.000.000سیال

تؼذاد جلسات هَسد دسخَاست ...... :

 – 3آهَصش تِ غَست دٍسُ ای دس ضشکت ّالِ افضاس کِ تِ دٍ غَست تا ضْشیِ ٍ سایگاى (کاسآهَص  75سٍصُ) اًجام هی پزیشد .

ذسهاذ هعزفی ٍ اعشام حساتسار :
 – 1هؼشفی حساتذاس توام ٍقت ً ،یوِ ٍقت ٍ پاسُ ٍقت هثتذی ٍ تا ساتقِ تا حقَق تَافقی ٍ تا ضشایظ خاظ

تذٍى ًظاست ضشکت :

تا ًظاست ضشکت :

ذسهاذ ٍرٍز اعالعاذ ٍ اسسمزار سیسسن :
 – 1هطاٍسُ ٍ ٍسٍد اعالػات اٍل دٍسُ ( تشاص سشهایِ اٍلیِ ) ًشم افضاس ٍ آهادُ ساصی جْت کاس  ،ساػتی  1.000.000سیال
 – 2تشآٍسد ّضیٌِ استقشاسسیستن تا حضَس کاسضٌاس دس هحل هطتشی غَست هی گیشد.

ذسهاذ هالی ٍ هالیازی  ،زفازز لاًًَی ٍ اظْارًاهِ هالیازی :
 – 1هؼشفی حساتذاس توام ٍقت  ،حساتشسی  ،تِ سٍص سساًی اعالػات  ،تحَیل دفاتش سٍصًاهِ ٍ کل  ،اظْاسًاهِ هالیاتی  ،اسائِ گضاسضات تحلیلی ٍ کاسضٌاسی ٍ
اسائِ اظْاسًاهِ هالیات تش اسصش افضٍدُ
 – 2هطاٍسُ ٍ هذیشیت دس اهش ساُ اًذاصی ضشکتْای تاصُ تاسیس دس اهش سیستن حساتذاسی  ،ثثت ضشکت  ،داسایی ٍ دفاتش قاًًَی

ایٌجاًة آقا  /خاًن  .....................................تا سوت  .................................دسخَاست خذهات  ......................دس هَسسِ  /ضشکت .........................................
تِ آدسس فَق الزکش ( آدسس هحل خذهات ) سا تِ سشپشستی آقا  /خاًن  ..................................داسم .

اهضاء ..................................................:

زعزفِ ذسهاذ هالی ٍ هالیازی تػَرذ حضَری ٍ تا زَافك عزفیي هطرع هی گززز .

جْت اعالع اص ّضیٌِ خذهات هَسد ًیاص تا کاسضٌاساى ضشکت ّواٌّگی الصم سا تؼول آٍسیذ .

ضوارُ زواس ارائِ ذسهاذ ضزکر ّالِ افشار 021-38427

فشم لیست قیوت ًشم افضاسّای حساتذاسی ّلَ اسائِ ضذُ اص عشف ضشکت ّالِ افضاس ( ًوایٌذگی سسوی هیذاى تْاسستاى )
ًَع

ػٌَاى

کذ

ضشح ػولکشد

قیوت

فزٍضگاّی  :ایي ًسرِ ضاهل کلیِ عولیاذ اًثار ،ذزیس ٍ فزٍش  ،گززش چک ٍتاًک ٍ عولیاذ هالی تػَرذ ازَهازیک هی تاضس

فزٍضگاّی

سادُ

11

3.870.000

ایي ًسخِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ پایِ تِ اًضوام  :اهکاى تؼشیف کاال دس سِ سغح ،اهکاى غذٍس
فاکتَسخاظ اتَهاسیَى فشٍضگاّْا ٍ ًوًَِ فیص پشیٌت ،اهکاى غذٍس پیص فاکتَس ،فاکتَس اهاًی ،ضایؼات،
اهکاى ثثت سفاسضات خشیذ ،اهکاى ثثت کلیِ اهَس تاًکی ،ثثت کلیِ اهَس هشتَط تِ چک ،ثثت دسیافتْا،
پشداختْا ،اًَاع گضاسضات کاال ،فاکتَس ،اضخاظ ،چک ،تاًک ،اسٌاد ،دفاتش کل ،هؼیي ،تفضیلی ،دفتشسٍصًاهِ،
گضاسش سَد تش اساس تاصُ صهاًی ،تش اساس فاکتَس ٍ کاال

هتَسظ

12

7.570.000

ایي ًسخِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ سادُ (کذ )11تِ اًضوام :ػولیات چٌذ اًثاسُ ،اهکاى ثثت چکْای
اهاًی ،ػولکشد ٍ کٌتشل کاهل ٍاسغِ ّا ،سغح دستشسی تشای کاستشاى ،اهکاى ثثت سٌذ حساتذاسی
(غیشاتَهاتیک) تػَست جضئی ،اهکاى ًوایص هؼیي اضخاظ تا سیض کاالّا ٍ چک ّا ،اهکاى اػوال فاکتَسّای
ًسیِ ٍ اػالم سشسسیذ اتَهاتیک هْلت تسَیِ فاکتَسّا ،اهکاى ثثت ّضیٌِ دس فاکتَس ،اهکاى اتػال تِ
تشاصٍّای دیجیتال ٍ اتػال تِ دستگاّْای ًوایطگش هطتشی ،اهکاى تْیِ گضاسضات تشاص آصهایطی 4 ٍ 2
ستًَی ،گضاسش ػولکشد دٍسُ ای اص اًثاس

پیطشفتِ

13

ایي ًسخِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ هتَسظ (کذ )12تِ اًضوام تیپ قیوت ،دستِ تٌذی هطتشیْا،
خشٍجی تا پسًَذّای هختلف ،پشداخت تِ ٍ دسیافت اص ،اهکاى پشیٌت چکْا ،اهکاى هحاسثِ ساس چکْا تِ
12.370.000
دٍ غَست سیالی ٍ صهاًی ،اعالػات ًوَداسی جْت اسصیاتی سیستن ٍ فشٍش ،گضاسضات پیطشفتِ (گشدش
کاالی عی دٍسُ ،کاسدکس سیالی ٍ تؼذادی ،هشٍس حساتْا ٍ )...

ضثکِ 2
کاستشُ

15

ایي ًسخِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ پیطشفتِ هی تاضذ(کذ ٍ )13اهکاى اضافِ کشدى ّیچ کیتی تش سٍی آى
22.770.000
ًیست ٍ اهکاى اضافِ کشدى ّیچ کاستشی سا ًذاسد.

تزذی اس اهکاًاذ لاتل افشٍزى تِ ًسرِ ّای سازُ تِ تاالی فزٍضگاّی
 . 1پشیٌت سٍی چک
 . 5اػوال ٍاسغِ ّا
 . 9پشیٌت حَالِ پخص
 . 13هشاکض ّضیٌِ
 . 17دٍ ٍاحذی اًثاس

 . 2چٌذ سشیالِ ضذُ ّش کاال
 . 6سغح دستشسی کاستشاى
 . 10فاکتَس اضاًتیَى
 . 14دستِ تٌذی هطتشیْا
 . 18تؼشیف دستِ چک

 . 4چٌذ اًثاسُ
 . 3ساس گیشی چک
 . 8اػوال اقساط
 . 7ساتقِ ّوکاساى ٍ هطتشیاى
 . 12خالغِ فاکتَس
 . 11تیپ قیوت
. 16کاسدکس سیالی
 . 15ساس گیشی فاکتَسّا
ً . 19وایص کاال ٍ چکْا دس هؼیي ٍ ...

تواهی ًشم افضاسّا داسای یک سال خذهات ٍ پطتیثاًی تلفٌی( )021-23067سایگاى هی تاضذ.
ضزایظ ًػة ٍ آهَسش:
ً)1ػة اٍلیِ ًشم افضاس فقظ دس هحل ًوایٌسگی سایگاى هی تاضذ( هذت استفادُ اص ًػة سایگاى حذاکثش فقظ یک هاُ هی تاضذ) ٍدس هحل
هطتشی ضاهل پشداخت ّضیٌِ هی تاضذ.
ًکتِ هْنً :شم افضاس تش سٍی تواهی ٍیٌذٍصّا قاتل ًػة هی تاضذ فقظ دس غَست داضتي ٍیٌسٍس  10حتوا تایذ تاًک اعالػاتی  2008سا داضتِ
تاضیذ دس غیش ایي غَست جْت ًػة تاًک اعالػاتی  2008هثلغ  500.000سیال اص ضوا دسیافت هی ضَد.
)2جْت آهَصش سایگاى تایذ تا ضواسُ ّای  02123067تواس حاغل فشهاییذ ٍ هْلت استفادُ اص آهَصش سایگاى حذاکثش یک هاُ هی تاضذ.
)3جْت آهَصش خػَغی (ّضیٌِ ای) تا ضواسُ  02138427داخلی  112/111تواس حاغل فشهاییذ.
www.hac.ir

3

لیست قیوت هحػَالت ضشکتی ٍ تَلیذی ًشم افضاس ّلَ اسائِ ضذُ اص عشف ضشکت ّالِ افضاس ( ًوایٌذگی سسوی هیذاى تْاسستاى )

ًَع

عٌَاى

کس

ضزح عولکزز

لیور

ضزکسی :ایي ًسرِ ضاهل کلیِ عولیاذ اًثار ،ذزیس ٍ فزٍش ،گززش چک ٍ تاًک ٍ عولیاذ هالی تِ غَرذ ازَهازیک ٍ غیز ازَهازیک هیثاضس.

ضزکسی

سادُ

21

5.070.000

ًسخِ ضشکتی تا اهکاًات فَق تا قاتلیت دسج فاکتَس سسوی ٍ غیشسسوی ،سفاسش لیستی ،اهکاى گضاسضگیشی اص
سَد تش اساس تاصُ ّای صهاًی دلخَاُ ،فاکتَس ٍ کاال

هتَسظ

22

9.970.000

ایي ًسخِ ضاهل ًسخِ سادُ (کذ  )21تِ اًضوام ػولیات چٌذ اًثاسُ ،ثثت چکْای اهاًی ،ػولکشد ٍ کٌتشل ٍاسغِ
ّا ،سغح دستشسی تشای کاستشاى ،اهکاى ًوایص هؼیي اضخاظ تا سیض کاالّا ٍ چکْا ،تثذیل سٌذّای هَقت تِ
دائن ٍ تالؼکس ،ثثت یک ّضیٌِ دس فاکتَس خشیذ ،هغایشت گیشی اص تاًک ،غٌذٍق ،عشف حساتْا ،اهکاى استفادُ اص
تاسکذ خَاى ،تسَیِ فاکتَس تِ فاکتَس ،گضاسش ػولکشد دٍسُ ای اًثاس

پیطشفتِ

23

13.570.000

ایي ًسخِ ضاهل ًسخِ هتَسظ (کذ  )22تِ اًضوام اهکاى ًوایص سَد ّش کاالّ ،ش فاکتَس ٍ ّش عشف حساب تغَس
هجضا ،تیپ قیوت ،دستِ تٌذی هطتشیْا ،خشٍجی تا پسًَذّای هختلف ،پشداخت تِ ٍ دسیافت اص ،اعالػات ًوَداسی
جْت اسصیاتی سیستن ٍ فشٍش ،گضاسضات پیطشفتِ (گشدش کاالی عی دٍسُ ٍ کاسدکس سیالی ٍ تؼذادی ،تشاصّای
آصهایطی  8 ٍ 6ستًَی ،هشٍس حساتْا ٍ  ،)...اهکاى هغایشت گیشی اص کلیِ سشفػلْا ،ساس چک ،پشیٌت چک

ٍیژُ

24

14.970.000

سٍش حساتذاسی ایي ًسخِ تػَست دائوی تَدُ ٍ ضاهل کلیِ اهکاًات ّلَ کذ  23تجض اهکاى ًوایص سَد ّش کاال،
ّش فاکتَس،

ضثکِ 2
کاستشُ

25

23.970.000

ایي ًسخِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ پیطشفتِ هی تاضذ(کذ ٍ )23اهکاى اضافِ کشدى ّیچ کیتی تش سٍی
آى ًیست ٍ اهکاى اضافِ کشدى ّیچ کاستشی سا ًذاسد.

زَلیسی :ایي ًسرِ ضاهل کلیِ عولیاذ اًثار ،ذزیس ٍ فزٍش ،گززش چک ٍ تاًک ٍ عولیاذ هالی تِ اًضوام زَلیس هی تاضس .
ایي ًسخِ ضاهل ًسخِ سادُ ضشکتی سادُ (کذ )21تِ اًضوام ػولیات تَلیذ دس سغح سادُ هیثاضذ .

هتَسظ

32

11.270.000

ایي ًسخِ ضاهل ًسخِ سادُ (کذ )31تِ اًضوام ػولیات چٌذ اًثاسُ ،ثثت چکْای اهاًی ،ػولکشد ٍ کٌتشل ٍاسغِ
ّا ،سغح دستشسی تشای کاستشاى ،اهکاى ًوایص هؼ یي اضخاظ تا سیضکاالّا ٍ چکْا ،تثذیل سٌذّای هَقت تِ دائن
ٍ تالؼکس ،ثثت یک ّضیٌِ دس فاکتَسخشیذ ،هغایشت گیشی اص تاًک ،غٌذٍق ،عشف حساتْا ،اهکاى استفادُ اص
تاسکذخَاى

پیطشفتِ

33

14.870.000

ایي ًسخِ ضاهل ًسخِ هتَسظ (کذ )32تِ اًضوام تَلیذ فشهَلِ ،تخویي تَلیذٍ فشٍش ،تیپ قیوت ،دستِ تٌذی
هطتشیْا ،خشٍجی تا پسًَذّای هختلف ،اهکاى ًوایص سَد ّشکاالّ ،ش فاکتَس ٍ ّش عشف حساب تغَس هجضا،
اعالػات ًوَداسی جْت اسصیاتی سیستن ٍ فشٍش ،گضاسضات پیطشفتِ (گشدش کاال عی دٍسُ ،کاسدکس سیالی ٍ
تؼذادی ،تشاص آصهایطی  8 ٍ 6ستًَی ،هشٍس حساتْا ٍ  ،)...اهکاى هغایشت گیشی اص کلیِ سشفػل ّا

ضثکِ 2
کاستشُ

35

25.170.000

ایي ًسخِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ پیطشفتِ هی تاضذ(کذ ٍ )33اهکاى اضافِ کشدى ّیچ کیتی تش سٍی
آى ًیست ٍ اهکاى اضافِ کشدى ّیچ کاستشی سا ًذاسد.

41

19.970.000

ضاهل کلیِ اهکاًات ًشم افضاس ّلَ تا ایي تاسیخ ،دٍ جلسِ آهَصش سایگاى دس هحل ضشکت عشفِ ًگاس

42

23.970.000

اهکاًات ًسخِ جاهغ (کذ ) 41کِ اص حیث حساتذاسی دس سغح غٌؼتی هی تاضذ (جْت کاسخاًجات ٍ ) ...

44

35.970.000

ّلَ ضثکِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ ّلَ کذ ٍ( 41یا ّلَ  )42تِ اًضوام قاتلیت کاستشی  4کاستش تغَس ّوضهاى هی
تاضذ ٍ تِ اصاء ّش کاستش تیطتش اص ایي تؼذاد ،هثلغی تِ ًشم افضاس اضافِ خَاّذ ضذ.

زَلیسی

سادُ

31

6.370.000

جاهع
غٌعسی
ضثکِ

ّلَ

 .تواهی ًشم افضاسّا داسای یک سال خذهات ٍ پطتیثاًی تلفٌی( )021-23067سایگاى هی تاضذ.
ضزایظ ًػة ٍ آهَسش:
ً)1ػة اٍلیِ ًشم افضاس فقظ دس هحل ًوایٌسگی سایگاى هی تاضذ( هذت استفادُ اص ًػة سایگاى حذاکثش فقظ یک هاُ هی تاضذ) ٍدس هحل
هطتشی ضاهل پشداخت ّضیٌِ هی تاضذ.
ًکتِ هْنً :شم افضاس تش سٍی تواهی ٍیٌذٍصّا قاتل ًػة هی تاضذ فقظ دس غَست داضتي ٍیٌسٍس  10حتوا تایذ تاًک اعالػاتی  2008سا داضتِ
تاضیذ دس غیش ایي غَست جْت ًػة تاًک اعالػاتی  2008هثلغ  500.000سیال اص ضوا دسیافت هی ضَد.
)2جْت آهَصش سایگاى تایذ تا ضواسُ ّای  02123067حاغل فشهاییذ ٍ هْلت استفادُ اص آهَصش سایگاى حذاکثش یک هاُ هی تاضذ.
)3جْت آهَصش خػَغی (ّضیٌِ ای) تا ضواسُ  02138427داخلی  112/111تواس حاغل فشهاییذ.
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کیسْای لاتل ًػة تز رٍی ًسرِ ّای خایِ ًزم افشار حساتساری ّلَ

فزم لیسر لیور کیر ّای عوَهی ٍ ٍیژُ
(تا احسساب هالیاذ تز ارسش افشٍزُ)
تا ایي اهکاى هیسَاى عالٍُ تز زکزار زر ثثر ٍ ٍرٍز اًثارّا ٍ کاالّا کِ تز اساس یک
اًثار یا گزٍُ یا کاالی ذاظ کدی تززاری ًوَز ٍ کاالّا را تیي اًثارّا جاتجا کزز .تسیي

حَالِ تیي اًثارّا

عوَهی

870.000

هعیي اضرـاظ تا ریشکاالّا ٍ چک ّا

عوَهی

870.000

اعوـال ٍاسغِ

عوَهی

870.000

سغح زسسزسی کارتزاى

عوَهی

870.000

ثثر چک ّای ضواًسی(اهاًی)

عوَهی

870.000

هغایـزذ گیـزی

عوَهی

870.000

عوَهی

870.000

زریافر اس  ...خززاذر تِ ...

عوَهی

870.000

زیح لیور

عوَهی

870.000

هٌغمِ تٌسی عزف حساتْا

عوَهی

870.000

زعـزیف ٍ زر گشارضاذ تز اساس آى زسسِ تٌسی گشارش زلرَاُ را زْیِ ًوَز .

Text ، Excel ،HTMLذزٍجی

عوَهی

870.000

تا ایي اهکاى هیسَاى اس کلیِ گشارضاذ سسـًَی ًزم افـشار ،فایل ذزٍجی تا

غَرذ کِ کل یا ترطی اس هَجَزی کاالیی زر یک اًثار (گزٍُ اغلی) ذاظ را تِ اًثار
زیگزی هٌسمل ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى زر ٌّگام زْیِ گشارش اس هعیي اضراظ (غَرزحساب اضراظ)
عالٍُ تز هثالغ هزاٍزُ ّای اًجام ضسُ ٍ هاًسُ حساب اضراظ  ،جشییاذ ّز هزاٍزُ ،
جشییاذ ًحَُ زسَیِ فاکسَرّا ٍ جشییاذ فاکسَر تْوزاُ کاالّای آى را رٍیر ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى اضراغی را تعٌَاى ٍاسغِ زعزیف ٍ زر لثال هزاٍزاذ هالی یا
فاکسَرّا هثلغ یا زرغسی اس کل هزاٍزُ را تعٌَاى خَرساًر یا کویسیَى اعوال ًوَز .
تا ایي اهکاى هیسَاى تزای کارتزاى ًزم افشار ًام کارتزی ٍ کلوِ عثَر زعزیف ًوَز
تٌحَی کِ هسیز سیسسن زَاًایی ایجاز هحسٍزُ زسسزسی تزای ّز هٌَ ٍ جشییاذ
ًزم افشار را زاضسِ تاضس.
تا ایي اهکاى هیسَاى اسٌاز ضواًسی ٍ یا اهاًی زریافسٌی ٍ یا خززاذسٌی را زر ًزم افشار
ثثر ًوَز تٌحَی کِ زر لسوسی جساگاًِ اس چکْای زریافسی/خززاذسی گشارضاذ
جساگاًِ ای ًیش زاضسِ تاضس.
تا ایي اهکاى هیسَاى زر گشارضاذ زفازز کل/هعیي/زفضیلی ،هعیي اضراظ ،هعیي
غٌسٍق ٍ ریش عولکزز تاًک السام تِ هغایزذ گیزی ًوَز .ایي اهکاى تػَرذ زسسی ٍ
زَسظ کارتز عول هیٌوایس.
تا ایي اهکاى هیسَاى اسٌازی کِ زَسظ هسیز سیسسن زاییس ًْایی ضسُ اسر را تِ

زثسیل اسٌـاز هَلر تِ زائن ٍ زائن تِ
هَلر

حالر زائوی زثسیل ٍ زا هازاهی کِ هسیز سیسسن ایي اسٌاز را تِ حالر هَلر
تاسًگززاًس لاتل اغالح ٍ حذف ًویثاضس .
تا ایي اهکاى هی زَاى زر اهـَر هالی ازَهازیک زر لسور ّشیٌِ ٍ زرآهس تجش ثثر
سزفػلْای ّشیٌِ ٍ زرآهس تا سایز سز فػلْـا ًیش سٌـس ثثر ًوَز.
تا ایي اهکاى هی زَاى تزای ّز کاال  10لیور فزٍش زعزیف ٍ زر ٌّگام غسٍر فاکسَر
فزٍش اس آى اسسفازُ ًوَز.
تا ایي اهکاى هی زَاى تزای چکْـا ٍعـزف حساتْـا زسسِ تٌسی ّـای هرسلف
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خسًَسّای فـَق زْیِ ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى اس یک کاالی ذاظ یا تػَرذ کلی اس کاالّای گزٍُ یا اًثار ذاظ
گشارش عولکزز کاال عی زٍرُ

عوَهی

870.000

کارزکس ریالی کاال

عوَهی

870.000

ذالغِ فاکسَر

عوَهی

870.000

زجشیِ

عوَهی

870.000

ثثر ٍ گشارش ساتمِ ّوکاراى

عوَهی

870.000

عوَهی

870.000

عوَهی

870.000

عوَهی

870.000

عوَهی

870.000

عوَهی

870.000

عوَهی

870.000

عوَهی

870.000

عوَهی

870.000

 ،گشارضی هثٌی تز هَجَزی اٍل زٍرُ  ،زعساز ذزیس ٍ فزٍش ٍ هزجَعیاذ عی زٍرُ ٍ
ًیش هَجَزی فعلی زر تاسُ سهاًی هطرع زْیِ ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى گشارضی اس ٍرٍز ٍ ذزٍج ٍ هَجَزی کاالی اًثار زر اٍل زٍرُ ٍ
عی زٍرُ تز اساس لیور ذزیس زْیِ ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى فاکسَرّای هاتیي  2زارید را تز اساس ًام کاالّای هطاتِ تػَرذ
ازغام ضسُ ٍیا تسٍى ازغام تا زرج زارید ّز کاال تطکل ًوًَِ فاکسَر خزیٌر زْیِ
ًوَز .
تا ایي اهکاى هیسَاى یک کاال را تِ لغعـاذ هرسلف زجشیِ ٍ تػَرذ جساگاًِ اسسفازُ
ًوَز -زمزیثاً تزعکس عولیاذ زَلیسهی تاضس-
تا ایي اهکاى هیسَاى ٌّگام غسٍر فاکسَر خس اس اًسراب ّزکاال ٍ سزى کلیس فَری

فی فـزٍش تزاساس زرغسی (  )%اس
ذزیس
ثثر فاکسـَرضایعاذ تا ّز سز فػل
زلرـَاُ
اهکاى ٍرٍز لیسسی اسٌاز زریافسی ٍ
خززاذسی

ساتمِ فزٍش ٍ یا ذزیس آى کاال تِ ضرع اًسراب ضسُ زر فاکسَر ٍ یا کلیِ اضراظ را
رؤیر ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى لیور فزٍش کلیِ کاالّا را تزاساس زرغسی اس آذزیي لیور
ذزیس زعزیف ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى کاالی هَجَز زر اًثار را تا سز فػلی غیز اس سزفػل فزٍش ٍ
ضایعاذ اس اًثار ذارج ًوَز .
تا ایي اهکاى هیسَاى جْر سَْلر زر کار ،اسٌاز زریافسٌی ٍ خززاذسٌی هاًٌس
چکْای اٍل زٍرُ را تػَرذ لیسسی ٍ سزیع ٍارز ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى سمف هثلـغ ّز چک ٍ چکْای یک هاُ را ٍارز ٍ زر غَرذ

حساکثز هثلغ ٍ زعـساز کل چکْـای
غـازرُ زر یک هاُ

خززاذر چکی تیص اس هثالغ فـَق ًزم افشار خیغام ّطسار غازر هیکٌس ٍ زر غَرذ
زأییس آى عولیاذ اًجام هی گیزز
تا ایي اهکاى هیسَاى سَز را تز اساس ارسش رٍس کاالّای هَجَز هطاّسُ ًوَز تسیي

سَز ٍ ززاسًاهِ تز اساس لیور زلرَاُ

غَرذ کِ لیور رٍس کاالّا را ٍارز ٍ سَز هزتَعِ را هطاّسُ ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى ّوشهاى تا غسٍر فاکسَر فزٍش  ،خزیٌر حَالِ ای هاًٌس فاکسـَر

خزیٌر حَالِ ذـزٍج ٌّگام غسٍر
فاکسَر

ٍ لی تسٍى لیور زْیِ ًوَز کِ زر هَارزی کِ اًثار ٍ فزٍضگاُ تا ّن فاغلِ زارز
کارتزز سیازی ذَاّس زاضر.
تا ایي اهکاى هیسَاى حسالل ٍ حساکثز لیور فزٍش را تزای ّز کاال زعزیف ًوَز زا زر

زعییي حسالل ٍ حساکثز هثلغ تزای ّز
کاال

لیسر تسّکاراى اس یک زاریـد ذاظ

ٌّگام غسٍر فاکسَر زر غـَرذ زرغی اس ایي لیوسْا سیسسن خیغام ّطسار غازر
کٌس.
تا ایي اهکاى هیسَاى لیسر کساًی کِ اس یک زارید ذاظ تِ تعس تسّکار ضسُ اًس را
زْیِ ًوَز.
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تا ایي اهکاى هیسَاى لیسر تسّکاراًی کِ زَسظ غسٍر فاکسَر تسّکار ضسُ اًس ٍ اس
آى زارید تِ تعس ٍجْی اسآًْا زریافر ًطسُ را زْیِ ً.وَز .

لیسر تسّکاراى اس زاریـد فاکسَر

عوَهی

870.000

عسم ًوایص هعیي یک هٌغمِ ذاظ

عوَهی

870.000

عوَهی

870.000

خزیٌر حَالِ خرص

عوَهی

870.000

ضوارُ سزیال

عوَهی

870.000

ضوارُ زٍم فاکسـَر

عوَهی

870.000

اًسراب عکس تزای ّز کاال

عوَهی

870.000

فاکسَراضاًسیَى

عوَهی

870.000

خَرساًر سغزی

عوَهی

870.000

کٌسزل کس فزٍضٌسُ

عوَهی

870.000

هعیي ارسی

عوَهی

870.000

زَضیحاذ خیص فزؼ

عوَهی

870.000

فاکسَر ارسی

عوَهی

870.000

عوَهی

870.000

سلیمِ کارتز ٍ تا رعایر اغَل خیص تیٌی ضسُ زر ًزم افشار  ،اغالح ٍ یا زغییز زاز.

عوَهی

870.000

تا ایي اهکاى هیسَاى تزای ّزکاال زٍ ٍاحـس سٌجص هجشا زعزیف ًوَز.

تا ایي اهکاى هیسَاى تعس اس هٌغمِ تٌسی هطسزیاى  ،یک هٌغمِ ذاظ را اس سایزیي

خَرساًر زرغسی اس سَز فزٍش ٍاذزیي
هثلغ ذزیس

جسا ٍ اجاسُ رؤیر هعیي ایي گزٍُ را اس سایز کارتزاى گزفر.
تا ایي اهکاى ٌّگام غـسٍر فاکسـَر هثلغ خَرساًر ٍاسغِ فاکسَر ،تزاساس زرغسی
اس سَز ًاٍیژُ آى فاکسَر هحاسثِ ٍ تِ حساب ٍاسغِ اعوال هیگززز.
تا ایي ا هکاى هیسَاى تزای یک یا چٌس فاکسَر ،حَالِ ّای هرسلفی را غازر ًوَز .ایي
حَالِ ّا زَسظ هاهَریي خرص هَرز اسسفازُ لزار ذَاّس گزفر .سدس هیسَاى اس
گشارضاذ هزتَعِ تزای زْیِ گشارش ٍضعیر ٍغَل هثالغ فاکسَرّا زَسظ هاهَریي
ٍغَل گشارش زْیِ ًوَز .
تا ایي اهکاى هیسَاى زر ٌّگام غسٍر فاکسَر ،ضوارُ سزیال کاال را ٍارز ٍ زر
گشارضاذ اًثار  ،هَجَزی کاالّا را تز اساس ضوارُ سزیالْا ٍ ًیش زر گشارضاذ
فاکسَرذزیس ٍ فزٍش ّزضوارُ سزیال را تزرسی ٍ هطاّسُ ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى عالٍُ تز ضوارُ اغلی فاکسـَر کِ زارای ضوارًسُ ازَهازیک اسر
ضوارُ زیگزی را ًیش تعٌَاى ضوارُ زٍم ٍارز ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى زر فزم هعـزفی کاال  ،تِ ّز کاال زػَیزی اذسػاظ زاز ٍ زر
غـسٍر فاکسـَر خس اس اًسراب کاال ،عکس کاالی هزتَعِ را رؤیر ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى فاکسَر تا هثلغ غفز غازر ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى زر ٌّگام غسٍر فاکسَر تزای ّز سغز ،هثلغ یا زرغس ذاغی
خَرساًر هطرع ٍ تِ حساب ٍاسغِ اعوال ًوَز.
تا ایي اهکاى جْر کٌسزل کارتزاًی کِ هجَس غسٍر فاکسَر را زارًس ،زر ٌّگام
اسسفازُ اس فاکسَر  ،کس فزٍضٌسُ خزسیسُ ذَاّس ضس.
ایي اهکاى عالٍُ تز هعیي (غَرزحساب) ریالی اضراظ  ،هعیي ارسی اضراظ کِ
تَاسغِء هزاٍزُ ارسی ثثر ضسُ اسر را ًیش ًوایص ذَاّس زاز.
تا ایي اهکاى هیسَاى ضزح ٍ زَضیحاذ زلرَاُ ٍ خزکارتزز را ًعزیف ٍ زر ٌّگام غسٍر
فاکسَر ٍ سٌس اس آ ى اسسفازُ ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى خس اس ثثر ًزخ رٍس ارس زر ٌّگام غـسٍر فاکسـَر  ،هثالغ

اهکاى اغالح سزفػلْای خیص فزؼ تِ
زلرَاُ کارتزاى
زٍ ٍاحسی اًثار

هزتَعِ را تِ ارس ٍارز ًوَز ٍ ًزم افشار فی ارس را تِ ریال زثسیل ًوایس.
تا ایي اهکاى هیسَاى سزفػل ّای خیص فزؼ زعزیف ضسُ زر ًزم افشار را تٌا تِ
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تا ایي اهکاى هیسَاى تِ زٍ رٍش ازَهازیـک ٍ غیز ازَهازیک رأس زاریری چکْـای
رأس چک

عوَهی

870.0000

رأس فاکسَر

عوَهی

870.000

زارید هیالزی

عوَهی

870.000

عوَهی

870.000

ازغام هعیي چٌس عزف حساب

عوَهی

870.000

چک فیص ًمسی غٌسٍق تِ تاًک

عوَهی

870.000

کزایِ هطسزی

عوَهی

870.000

ثثر سٌس زر خیص فاکسَر

عوَهی

870.000

گشارش کاالّای فزٍش ًزفسِ

عوَهی

870.000

سفارش لیسسی کاال

عوَهی

870.000

ّطسار کوسز تَزى لیور فزٍش اس ذزیس

عوَهی

870.000

ذالغِ سٌس

عوَهی

870.000

اهکاى ثثر سٌس هطاتِ ٍ سٌس هعکَس

عوَهی

870.000

لیسر سیاُ

عوَهی

870.000

زَضیحاذ چٌس سغزی

عوَهی

870.000

ًوایص لیسر لیور کاالّا

عوَهی

870.000

زسسِ چک

عوَهی

870.000

زریافسی ٍ یا خززاذسی را هحاسثِ ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى تِ زٍ رٍش ازَهازیک ٍ غیز ازَهازیک رأس زاریری فاکسـَرّای

( غفحِ Displayاسسفازُ اس زسسگاُ
ًوایطگز تِ هطسزی)

غـازرُ را هحاسثِ ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى زارید ًزم افشار را تِ زارید هیالزی زغییز زاز.
تا ایي اهکاى هیسَاى ٌّگام غسٍر فاکسَر ،هثالغ ّز سغز اس فاکسَر را زَسظ زسسگاُ
تِ هطسزی ًوایص زازDisplay.
تا ایي اهکاى هیسَاى هعیي (غَرزحساب) چٌس عزف حساب را ازغام ٍ هطاّسُ ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى زر غَرذ خززاذر ًمسی اس غٌسٍق تِ تاًک رسیس غازر ًوَز .
تا ایي اهکاى هیسَاى زر ٌّگام غسٍر فاکسَر ،زریافر یا خززاذر کزایِ اس هطسزی
ثثر ٍ سٌس تِ غَرذ ازَهازیک غازر گززز.
تا ایي اهکاى هیسَاى زر ٌّگام غسٍر خیص فاکسَر ،سٌس حساتساری هزتَعِ ًیش غازر
گززز.
تا ایي اهکاى هی زَاى گشارش کاالّای فزٍش ًزفسِ را هطاّسُ ًوَز .
تا ایي اهکاى هی زَاى سفارش کاال ّا را تِ غَرذ لیسسی زْیِ ًوَز .
تا ایي اهکاى سهاًی کِ لیور فزٍش اس لیور ذزیس کوسز تاضس زر سهاى غسٍر فاکسَر
ّطساری هثٌی تز کوسز تَزى لیور فزٍش اس ذزیس ًوایص زازُ هی ضَز .
تا ایي اهکاى هی زَاى سٌس ّا را ذالغِ ٍ عی ضوارُ ای کِ هززثظ تِ ذالغِ اسٌاز
هی تاضس ذالغِ اسٌاز را هطاّسُ ًوَز .
تا ایي اهکاى هی زَاى سٌس هطاتِ ٍ یا هعکَس یک سٌس ذاظ را ثثر ًوَز .
تا ایي اهکاى هیسَاى لیسسی اس تزذی عزف حساتْا زحر عٌَاى "لیسر سیاُ" زْیِ
کزز ًٍزم افشار زر ٌّگام غسٍر فاکسَر ّطساری هثٌی تز ٍجَز ایي ضرع زر لیسر
سیاُ غازر ًوایس.
تا ایي اهکاى هیسَاى زر لسور ضزح کاال یا زَضیحاذ اًسْایی فاکسَر چٌسیي سغز
زَضیحاذ ٍارز ًوَز .
تا ایي اهکاى هیسَاى لیسر لیور اس کاالّا زْیِ ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى ضوارُ ّای زسسِ چک هززثظ تِ حساتْای تاًکی هعزفی ضسُ
زر ًزم افشار را زعزیف ًوَز .
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تا ایي اهکاى هیسَاى زر ٌّگام چاج فاکسَر هثلغ کاالّا ًوایص زازُ ًطَز ٍ زٌْا
عسم ًوایص ریش لیور

عوَهی

870.000

زَلیس فزهَلِ

عوَهی

870.000

زسَیِ فاکسَر تِ فاکسَر

عوَهی

870.000

ثثر ّشیٌِ زر فاکسَر ذزیس

عوَهی

870.000

عزاحی فاکسَر زَسظ کارتز

عوَهی

870.000

سٌس اعطار

عوَهی

870.000

هعیي کاال

عوَهی

870.000

ازغام اسٌاز زجویعی

عوَهی

870.000

گشارضاذ زجویعی

عوَهی

870.000

الساط ٍ گشارضاذ هزتَعِ

عوَهی

870.000

چٌس ارسی

عوَهی

870.000

ّشیٌِ حول

عوَهی

870.000

فزٍش فَری

عوَهی

870.000

هزاکش ّشیٌِ ٍ هزاکش زرآهس

عوَهی

870.000

هثلغ کل فاکسَر ًوایاى ضَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى فزهَلْایی تِ جْر زَلیس هحػَالذ هعزفی ٍ اسسفازُ ًوَز.
ایي اهکاى لیسر فاکسَر ّای زسَیِ ًطسُ را ًوایص زازُ ٍ هی زَاى فاکسَر ّای
زسَیِ ًطسُ را زسَیِ ًوَز .
تا ایي اهکاى هیسَاى زر ٌّگام غسٍر فاکسَر ذزیسّ ،شیٌِ ٍ ًَع ّشیٌِ ٍ عزف
حساب ّشیٌِ را ثثر ًوَز.
تا ایي هی زَاى ًوًَِ خزیٌر فاکسَر را تِ زلرَاُ کارتز عزاحی ًوَز .
تا ایي اهکاى هیسَاى اعساز را زر ٌّگام ثثر اسٌاز ٍ فاکسَر تػَرذ اعطاری ثثر
ًوَز.
تا ایي اهکاى هی زَاى هعیي کاالّا را تا زعییي ًَع فاکسَر هطاّسُ ًوَز .زر ایي
گشارش کاالّای هززثظ تِ ّزًَع فاکسَر تِ ّوزاُ زعساز ،فی ٍاحس ٍ جوع هثلغ
ًوایص زازُ ذَاّس ضس.
تا ایي اهکاى هی زَاى زر غَرزی کِ اهکاى چٌس ضزکسی تِ ًزم افشار اضافِ ضسُ تاضس
سٌس ّای اًسراتی هزتَط تِ ضزکر ّای هرسلف را ازغام ٍ عی ضوارُ ای کِ هززثظ
تِ ازغام اسٌاز هی تاضس ،سٌس ازغام ضسُ را هطاّسُ ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى زرغَرزی کِ اهکاى چٌس ضزکسی تِ ًزم افشار اضافِ ضسُ تاضس
گشارضی زجویعی اس تزذی لسوسْای ضزکسْای هرسلف زْیِ ًوَز کِ ضاهل گشارش
هزٍر حساب ( زجویعی)  ،گشارش ززاس آسهایطی (زجویعی) ،گشارش هعیي اضراظ
(زجویعی ) هیثاضس.
تا ایي اهکاى هیسَاى هزاٍزازی را کِ تػَرذ الساط اسر زر ًزم افشار ثثر  ،زفسزچِ
لسظ چاج ٍ گشارضاذ هزتَعِ را زْیِ ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى اس لاتلسْایی ّوچَى اذسػاظ ارس تِ غٌسٍق  ،هثازلِ ارس ،ثثر
سٌس اعطار ٍ هعزفی ارس زر ًزم افشار اسسفازُ ًوَز ٍ ًیش هیسَاى تاًکْا را تػَرذ
ارسی زعزیف ًوَز ٍ ّوچٌیي هیسَاى زر فاکسَر چٌس کاال تا چٌس ارس هرسلف ٍارز کزز.
تا ایي اهکاى هیسَاى هحاسثِ ّشیٌِ حول (تِ زٍ غَرذ ریالی ٍ زرغسی) ،هحاسثِ
ّشیٌِ حول زر فاکسَر (تِ زٍ رٍش ّشیٌِ حول ٍاتسسِ تِ زعساز کاال ٍ ّشیٌِ حول
تػَر ذ کلی) ٍ اعوال ّشیٌِ حول زر ٌّگام غسٍر فاکسَر تا زاثیز افشایطی ٍ یا
کاّطی زر هحاسثِ جوع فاکسَر را اعوال ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى فاکسَر فزٍش را تا سزعر تاال ٍ تسٍى ًیاس تِ زاضسي اعالعاذ
ذزیسار ثثر ًوَز .زر هکاًْایی هاًٌس فزٍضگاّْای سًجیزُ ای کِ ًام ذزیسار هْن
ًیسر ٍ سزعر کار تسیار اّویر زارز هَرز اسسفازُ لزار هی گیزز.
تا ایي اهکاى هیسَاى زر ٌّگام غـسٍر سٌس ّشیٌِ ٍ زرآهسّ ،ز سغـز اس سٌس را تِ
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یکی اس هزاکش ّشیٌِ یا هزاکش زرآهس رتظ زازُ ضَز ٍ گشارضی هجـشا اس زفازـز
حساتساری تِ ًام هزاکش ّشیٌِ ٍ زرآهس زْیِ ًوَز.

چاج تارکس

عوَهی

870.000

خزیٌر رٍی چک

عوَهی

870.000

CD400اًثارگززاًی

عوَهی

870.000

کالزآیسی

عوَهی

870.000

تارکس زجویعی

عوَهی

870.000

اس ام اس

ٍیژُ

1.570.000

10ضزکسی

ٍیژُ

1.570.000

ٍب سزٍیس یک عزفِ

ٍیژُ

15.000.000

ٍب سزٍیس زٍ عزفِ

ٍیژُ

20.000.000

ٍب سزٍیس زٍ عزفِ  +گشارش

ٍیژُ

25.000.000

تا ایي اهکاى هیسَاى تزای کاالّا تارکس عزاحی ٍ زعزیف ًوَز.
تا ایي اهکاى هیسَاى اعالعاذ رٍی چک را زَسظ ًزم افشار ٍ خزیٌسز زکویل ًوَز.
ایي اهکاى زر غَرذ اسسفازُ اس تارکس ذَاى ّای آفالیي اسسفازُ هی گززز.
تا ایي اهکاى سهاى زواس هطسزی اعالعاذ هطسزی زر فاکسَر ًوایص زازُ هی ضَز .

تا ایي اهکاى ًزم افشار تارکس ّای زجویعی را ضٌاسایی ًوَزُ ٍ کاالّای هَجَز زر
ایي تارکس (تِ ّوزاُ ٍسى ٍ زعساز اًساسُ گیزی ضسُ) زر فاکسَر ًوایص زازُ ذَاّس
ضس.
(تارکسزجویعی :تارکسی کِ زَسظ ززاسٍّای زیجیسال زَلیس هی گززز ٍ تک تارکس
جْر چٌسیي کاال تِ ّوزاُ ٍسى ٍ زعسازضاى ارائِ هی گززز).
تا ایي اهکاى هی زَاى اعالعاذ زاذلی ًزم افشار هاًٌس هاًسُ تسّکاری ،ثثر
فاکسَر،سزرسیس چک،سزرسیس الساط ٍ  ...اعالع رساًی ًوَز.تِ ّوزاُ اس ام اس
خَیا جْر هسیزیر ارسال ٍ زریافر خیغام ّا،ایجاز کس تزای زریافر زرذَاسر
ذاظ،ارسال خاسد هاًٌس اذسػاظ کس ذاظ تزای رذساز هَجَزی غٌسٍق،تاًک ٍ ..
تا ایي اهکاى هیسَاى چٌسیي هحیظ کاری هجشا را زر یک ًزم افشار هسیزیر ًوَز.
تا ایي اهکاى لاتلیر ارسال اعالعاذ اس ًزم افشار ّلَ تِ سایر ،فزٍضگاُ ایٌسزًسی تا
ّز اخلیکیطي ٍجَز زارز.
تا ایي اهکاى لاتلیر ارسال اعالعاذ اس ًزم افشار ّلَ ( سایر  ،فزٍضگاُ ایٌسزًسی یا
ّز اخلیکیطي زیگز)ٍ ًیش تالعکس ٍجَز زارز.
تا ایي اهکاى عالٍُ تزاهکاًاذ زٍ عزفِ،اهکاى گشارضگیزی اس تزذی اهکاًاذ ًزم افشار
ّلَ ٍجَز زارز.
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