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ردیف

1

2

3

نام نرمافزار

Cyber Account

حسابگر نسخه 8/5

Cyber Accounti

حسابگرصنعتی8/5

Cyber Account

حسابگر نسخه 9

4

5

Cyber Accounti

حسابگر صنعتی 9

Cyber Account

حسابگر نسخه 10

Cyber Accounti

6

حسابگر صنعتی10

7

Payroll
حقوق دستمزد و
پرسنلی نسخه 8

8

Cyber Asset
Management
حسابداری اموال

 9ارائه وبسرویس

توضیحــــــات

حسابداری چهارسطحی ،دفتر کاال و انبارداری ،دفتر چک و نگهداری تاریخچـه چـکهـای دریـافتی و
پرداختی ،تفصیلی شناور ،مراکز هزینه ،چندارزی ،خرید و فروش و مرجوعی ،پیشفاکتور ،سفارش خرید و
فروش ،دریافت و پرداخت ،فاکتور سریع برای نقاط پرفروش ،صدور ،چاپ و مرتبسازی اسـناد ،اعمـال
هزینههای فاکتور ،فیلدهای اضافی ،طراحی و فرمولنویسی در گزارشات ،محاسبه راس ،سند موقت ،رسید
و حواله انبار ،انتقال بین انبارها ،دفتر قسط ،سریال کاال ،قیمتگذاری کاال با روشهای  ،FIFOمیانگین و
استاندارد ،ویزیتورها و نمایندگان فروش،استفاده از بارکد و چاپ برچسبهای بارکد ،دستهبندی فاکتورها،
زمانبندی پشتیبانی اتوماتیک ،عطفهای صدور سند ،انبارگردانی ،ثبت تغییرات انجامشده توسط کاربران
) ،(Log Fileچاپ و تعیین سقف چک ،ارتباط با صندوقهای مکانیزه فروش ،دفتر سررسید و سازماندهی
اقدامات ،چندشرکتی ،بستن حسابها ،نمودارهای سهبعدی ،گزارشهای ترازنامه ،صورت سـود و زیـان،
گزارش دفاتر حسابها ،معین و کل ،ارسال گزارشها به  ،Excelگزارشات متنـو از کاالهـا ،حسـابها،
چکها ،انبارها و…  ،امکان محاسبه ارزش افزوده در فاکتورها و گزارشات فصلی با فرمت دارایی و …
تمامی امکانات حسابگر نسخه  8/5به همراه مراحل تولید محصول ،آنالیز ساخت محصوالت ،رسید انبـار
تولید و محاسبه قیمت تمامشده ،حقوق کارمزدی ،تسهیم هزینههای سربار و مستقیم تولید بـر قیمـت
تمامشده ،تعریف فرمولهای ساخت گوناگون یک محصول و … .
تمامی امکانات حسابگر نسخه  8/5به همراه تعریف مسیرها و محل مشتریان ،مدیریت و پیگیری ارسـال
کاالها در فاکتورهای فروش ،اتصال به دستگاههای توزین تعیینشده ،سفارشات بـاز ،ایجـاد کاالهـا بـا
ویژگیهای متنو به صورت انبوه ،انتخاب کاال در فاکتورها با لمس تصویر معرفیشده کاال بـه برنامـه در
مانیتورهای تاچاسکرین ،جستجوی سریع کاال ،مشخصه کاال ،تغییر دستهای قیمت فروش ،نشاندارکردن
سند حسابداری و امکان عدم تغییر آن ،بارکد ردیف در فاکتورها ،پرداخت سریع با اتصـال بـه دسـتگاه
کارتخوان ( )POSبانکی تعیینشده ،کد اشتراک حساب ،سرکشی به حساب ،ترکیب اسناد به تفکیـک
اسناد فاکتوری و غیر فاکتوری در هر روز ،مدیریت فیلدهای گزارش ارسالی به  ،Excelارسال و دریافت
انوا اطالعات بین شرکتها ،گزارش خالصه ماهانه دفتر روزنامه و کل ،استفاده از زبان سوم در نسخههای
چندزبانه ،امکان تهیه لیست سیاه ،برگ خروجی انبار ،امکان ارتباط با برنامه ویژه پخش ،پیوست فایل به
فاکتور ،سند و برگه دریافت و پرداخت ،بازکردن چندین شرکت به صـورت همزمـان ،چیـدمان متنـو
فرمهای مختلف ،ارسال پیام کوتاه در فاکتور ،اسناد و گزارشات با سامانه پیامکی تعیینشده (پنل ،)SMS
اطالعات خالصه و مفید حساب ،شرکت و کاال ،طراحی گزارشات با گزارشساز قوی  Fast Reportو. ...
تمامی امکانات فوق به همراه اصالح دستهای سرشکن کردن هزینههای سـربار روی محصـوالت ،تغییـر
قیمت محصوالت از روی لیست ریز مواد به صورت دستهای ،تجزیه کاالی خریداریشـده بـه محصـوالت
جدید مناسب صنایع بستهبندی و. ...
تمامی امکانات حسابگر نسخه  9به همراه :امکان تعریف  9سطح حسابداری ،تعریف نامحدود پروژهها تا 10
سطح ،وضعیت گردش پروژهها ،ثبت پروژهها در اسناد و برگههای فاکتور ،ثبت انبار مقداری (امکان ثبت
حواله و رسید انبار به صورت مستقل از فاکتورهای خرید و فروش) ،مدیریت سری ساخت کاالها ( Batch
 ،)Numberامکان تخصیص حساب تفصیلی به گروههای تفصیلی شناور نامحدود ،امکـان اعمـال چنـد
تخفیف در فاکتور ،امکان تسویه مدیریتشده فاکتورهای فروش ،امکان ثبت فعالیتهای حساب ،امکـان
اتصال دستگاه  Caller IDبه برنامه و ...جهت مدیریت پروژههای بزرگ و هلدینگها
تمامی امکانات حسابگر نسخه  10به همراه امکانات تخصصی شرکتهای تولیـدی (فراینـدهای تولیـد و
محاسبه بهای تمامشده) که در نسخه حسابگر  8/5و  9صنعتی آمده است.
نگهداری اطالعات و تعریف کدینگ پرسنل ،محاسبه حقوق و مزایا ،بیمه ،مالیات و… ،تهیه دیسکت بیمه و
دارایی و بانکها ،فیش حقوق ،جدول مالیاتی ،محاسبات سنوات و مرخصی و  ،...تعریف انوا پایـههـای
حقوق ساعتی ،روزانه و ماهانه ،اتصال به کارتهای ساعتزنی ،گزارشات پرسنلی ازجملـه دریافـتهـای
کارکنان و مراکز هزینه ،مزایای پرسنل مانند بن ،حق مسکن ،اوالد و سـایر گزارشـات کـه بـه صـورت
پارامتریک نیز قابل طراحی است و  . ...با امکان تهیه فایل مالیات بر حقوق طبق فرمت جدید اداره دارایی.
نگهداری اطالعات کامل داراییهای ثابت ،محاسبه استهالک با روش قانون مالیاتها ،محاسبه و نگهداری
ذخیره استهالک و ارزش دفتری ،نگهداری اطالعات واگذاری یا نامگذاری و مفقودیها ،امکـان در کـد
اموالی در بارکد و پرینت برچسب اموالی.
با بهره گیری از امتیاز وب سرویس ،امکان تبادل بسیاری از اطالعات بین بانک اطالعاتی نرمافزار حسابگر
نسخه  9و باالتر با بانک اطالعاتی نرمافزار دیگری که مورد استفاده کاربران حسابگر است فراهم میگردد.

قیمت (تومان)

قیمت (تومان)

نسخه تکک اربر

نسخه شبکه

1/380/000

1/880/000

1/970/000

3/300/000

 10کاربر
5/200/000

 10کاربر
6/800/000

 10کاربر
7/850/000

 10کاربر
10/200/000
 10کاربر

3/800/000

11/800/000
 5کاربر
8/800/000

4/700/000

1/490/000

860/000

 10کاربر
15/900/000
 5کاربر
11/500/000

 10کاربر
3/900/000
 10کاربر
1/720/000
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نرم افزار ویژه پخش :تمامی امکانات حسابگر نسخه مربوطه به همراه مدیریت تخفیفات به مشتریان ،مدیریت پورسانتها به نماینـدگان و ذینفعـان فـروش،
گروهبندی کاالها با سطوح نامحدود ،در سریع اطالعات دریافت وجوه نقدی و چک از مشتریان در لیست ،تهیه گزارشات آماری از خواب سرمایه شرکت و . ...
برنامه پاکت سایبر ( :)Pocket Cyberاین برنامه همراه نرمافزار ویژه پخش ارائه و بر روی تبلتهای اندرویدی نصب میشود و برای در اطالعـات در
محل خریدار یا فروشنده کاربرد دارد .مهمترین امکانات برنامه به شرح زیر میباشد:
صدور انوا فاکتور فروش ،خرید ،برگشتی و سفارش در محل ،آلبوم تصویر کاالها ،ثبت برگه دریافت وجه ،بارگذاری نقشه انوا شهرها ،تعیین مسیر برای ویزیتور،
ثبت نقاط عبوری ،مشاهده مسیر پیموده شده توسط ویزیتور ،چاپ فاکتور و برگه دریافت وجه در محل با پرینترهای تعریف شده ،قابلیت انبارگردانی در محـل و
استفاده از بارکدخوان ،امکان تخصیص کاالی جایزه ،ارتباط و ارسال/دریافت اطالعات بین برنامه و حسابگر ،نمایش مانده حساب و کاال ،مشاهده گردش حسـاب،
ارسال خودکار پیامک خالصه فاکتور و خالصه دریافت ،امکان تعریف پنج سطح قیمت برای هر کاال ،افزودن طرف حساب جدید و . ...

قیمت نرمافزار ویژه پخش
نسخه  9ویژه بازرگانی تک کاربر

 3/270/000تومان

نسخه  9ویژه صنعتی تک کاربر

 4/600/000تومان

نسخه  9ویژه بازرگانی شبکه  10کاربر

 13/350/000تومان

نسخه  9ویژه صنعتی شبکه  10کاربر

 15/700/000تومان

نسخه  10ویژه بازرگانی تک کاربر

 5/300/000تومان

نسخه  10ویژه صنعتی تک کاربر

 6/200/000تومان

نسخه  10ویژه بازرگانی شبکه  5کاربر

 13/400/000تومان

نسخه  10ویژه بازرگانی شبکه  5کاربر

 16/100/000تومان

نسخه  10ویژه بازرگانی شبکه  10کاربر

 21/900/000تومان

نسخه  10ویژه صنعتی شبکه  10کاربر

 26/000/000تومان

قیمت و هزینه استفاده سالیانه برنامه Pocket Cyber
هزینه استفاده سالیانه از برنامه در هر دستگاه تبلت مبلغ  150/000تومان میباشد.
هر یک از بستههای نرمافزاری فوق به تعداد کاربر خریداری شده دارای امکان ارتباط با همان تعداد تبلتها از طریق نرمافزار  Pocket Cyberهستند.

هزینه فعالسازی برنامه در هر تبلت مازاد بر تعداد کاربر خریداریشده ،مبلغ  300/000تومان بعالوه هزینه استفاده سالیانه می باشد .

برنامه مبتنی بر وب ()Cyber Web
برای یکپارچه سازی اطالعات وارد شده در یک مجموعه کاری و تجمیع اطالعات شعب ،دفاتر ،مراکز فروش ،تولید و ورود و خرو انبار در یک بانک اطالعـاتی از
نقاط مختلف جغرافیایی ،شرکت شایگان سیستم برنامه  Cyber Webرا ارائه نموده است .ورود به برنامه از طریق مرورگرهای اینترنتی ،یکپـارچگی و اسـتفاده
همزمان با نرمافزار حسابگر ،انجام امور مالی ،انبارداری ،خرید و فروش ،سفارشات ،دفتر چک  ،انبارگردانی ،چاپ انوا فاکتورها ،اسناد و ،...مـدیریت و پیگیـری
ارسال در فاکتورهای فروش ،امکان ارسال پیامک ،داشبورد (گزارشات و نمودارهای مفید و مختصر از وضعیت فروش و مالی شرکت) ،مدیریت پیشرفته کاربران،
تهیه و طراحی گزارشات ،پارامترهای کاربردی در بخشهای مختلف حسابداری ،خرید و فروش و  ...از مهمترین امکانات برنامه  Cyber Webمیباشد.
برای استفاده از نرمافزار سایبروب ،الزم است در دفتر مرکزی یکی از نسخههای  9و یا باالتر را تهیه نمایید .سپس با توجه به تعداد کاربرهای آنالین مورد نیاز ،از
لیست قیمت ذیل استفاده نمایید .قابل ذکر است بانک اطالعات  Cyber Accountمورد استفاده کاربران ،روی سرور خریدار خواهد بود.

لیست قیمت نرمافزار سایبروب
دو کاربر  +پشتیبانی یکساله

 10کاربر  +پشتیبانی یکساله

 25کاربر  +پشتیبانی یکساله

 50کاربر  +پشتیبانی یکساله

باالتر از 50کاربر  +پشتیبانی

(تومان)

(تومان)

(تومان)

(تومان)

یکساله

2/500/000
+
500/000

5/000/000
+
1/000/000

10/000/000
+
2/000/000

15/000/000
+
3/000/000

قابل مذاکره
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صفحه سوم

وبسرویسهای شرکت شایگانسیستم :محصــول ارائه شده سـرویسـی است که تـبادل بسیاری از اطالعات موجود بین حسـابــگر
 Cyber Accountنسخه  9و  10و نرمافزارهای دیگری که کاربران محترم مورد استفاده قرار دادهاند و تعیین شده است را امکانپذیر میکند .الزم به
ذکر است که دسترسی به هریک از موارد باال با در شماره یگانه آن (کد کاال ،کد حساب ،شماره فاکتور ،شماره سند و ) ...امکانپذیر است.

لیست قیمت وبسرویسها ) – (Web Servicesسال 1397
سرور کاربر با

سرور

قفل سختافزاری

شایگانسیستم
1/500/000

ردیف

نو سرویس

1

دریافت اطالعات حساب ها و اسناد حسابداری از نرم افزارهای دیگر به سایبر  9یا باالتر.

4/000/000

2

دریافت اطالعات کاالها و فاکتورها از نرم افزارهای دیگر به سایبر .9

4/000/000

1/500/000

3

ارسال اطالعات حساب ها و برخی گزارشات حسابها از سایبر  9به نرمافزارهای دیگر.

4/000/000

1/500/000

4

ارسال اطالعات کاال و فاکتورها از سایبر 9به نرم افزارهای دیگر.

4/000/000

1/500/000

* کلیه قیمتها به تومان میباشد.
* خدمات پشتیبانی ساالنه هر سرویس 150/000 ،تومان است.
 خرید همزمان تمامی سرویسها با قفل سختافزاری شامل  %20تخفیف برای تهیه برنامه خواهد بود.
 این سرویسها به طور پیشفرض برای دوره مالی تعیین شده در یک شرکت مورد استفاده است .چنانچه سرویسها برای چندین شرکت یک خریـدار
مورد نیاز باشد ،هر شرکت اضافی  % 30مبلغ پایه محاسبه میشود.
 هنگام تهیه سرویسهای فوق ،برای ایجاد ارتباط بین نرمافزارها نیاز به برخی اطالعات از جمله نـام  Databaseو محـل قرارگیـری بانـک اطالعـات
 Sql Serverاست.
 .2نرمافزار  :CRMنرمافزار مذکور نسخه فارسیشده « »Microsoft Dynamics CRM 365است .با استفاده از بستر وب سرویسهای شـرکت
شایگانسیستم امکان مبادله بسیاری از اطالعات بین نرمافزار حسابگر (نسخه  9و  )10و  CRMبرقرار شده است .بعضی از امکانات این نرم افـزار بـه
شرح زیر میباشند:
مدیریت اطالعات مشتریان ،معرفی اقالم موجودی ،مدیریت سرنخ و فرصتهای فروش ،امکان تبدیل سرنخها به فرصـتهای فـروش و مـدیریت آنهـا ،صـدور
پیش فاکتور ،سفارش و فاکتور فروش و تهیه انوا گزارشات مربوطه ،ایجاد رویههای کاری ،مدیریت وظایف و گردش کار پیشرفته ،گزارشگیریهای پیشـرفته و
امکان ایجاد گزارشات شخصی ،مدیریت پیشرفته سطح دسترسی کاربران با تعریف نقشهای مختلف و. ...

قیمت نرم افزار  CRMو وبسرویسها با قفل سختافزاری روی سرور کاربر و با شرایط فوق 16/000/000 :تومان
 .3سرویس دریافت بارکد فاکتور تجمیعی ترازوها در برنامه حسابگر نسخه  9و باالتر
این سرویس به کاربران برنامه امکان میدهد تا بارکدهای صادرشده برای مشتری از ترازوهای تعیینشده را به یکباره در فاکتور دریافـت نماینـد و کلیـه اقـالم
خریداریشده مشتری از صندوقهای مختلف در یک فاکتور ذخیره شود .قیمت این سرویس  800/000تومان میباشد.

 .4سرویس دریافت اطالعات از اکسل در ب رنامه حسابگر نسخه  9و باالتر
با استفاده از این سرویس میتوان اطالعات کاال ،فاکتورها و حسابها در فایل اکسل طبق فرمت مشخص شده شرکت ،را وارد برنامه حسابگر نمـود .قیمـت ایـن
سرویس برای دریافت اطالعات کاال ،فاکتورها ،انبارگردانی و حسابها  1/800/000تومان میباشد.
 .5افزونههای برنامه حسابگر :در نسخههای پایین نرم افزار حسابگر ،میتوان به بعضی از امکانات اختصاصی نسخههای بـاالتر از طریـق خریـد
افزونه مورد نظر دسترسی پیدا نمود .از جمله این افزونهها میتوان به افزونه  Caller IDاشاره نمود که قیمت آن  200/000تومان میباشد و این افزونه
برای کاربران نسخه  9قابل تهیه است.
 .6سود سهام تعاونی :مهمترین امکانات برنامه شامل در ارزش انوا برگه سهام مورد معامله ،جدول در معامالت سهام به حسـاب سـهامداران،
صدور اتوماتیک سند مالی خرید و فروش سهام ،محاسبه سود هر روز سهم از کل سود و تسهیم به نسبت سود سهام تعاونی ،طراحی و چاپ اوراق سهام
و  ...است.

قیمت تک کاربر 800/000 :تومان قیمت شبکه ( 10کاربر) 1/800/000 :تومان
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