
 آرادمحصوالت نرم افزاری قیمت لیست 

 قیمت)ریال( قابلیت شرح ردیف

1 

 

 

 افزار نرم

 آراد فروشگاهی

 نسخه 

 صندوق مکانیزه

 فرروش   و خرید عملیات کلیه: شامل ساده )عملیات فروش ( فروشگاهی نسخه

 گزارشرات  گرروه - اتوماتیر   بصرورت  مرالی  عملیرات  و بانر   و چر   گردش

 دفترر  گرزارش  – هرا  بخر   سرود  گرزارش  -درآمرد  و هزینه گروه -انبارداری

 اشخاص تفصیلی

1 011 111 

 

 

 

 

2 

 

نرم افزار 

 فروشگاهی آراد

 نسخه

 پایا
 

 

 فرروش   و خریرد  عملیرات  کلیره  نسخه فروشگاهی ویژه مشاغل مختلف شامل:

گرروه گزارشرات   - اتوماتیر   بصرورت  مرالی  عملیرات  و بانر   و چر   گردش

گرزارش دفترر    –گرزارش سرود بخر  هرا      -گروه هزینه و درآمرد  -انبارداری

 -گرروه مااملره کراال    -گروه پی  فراکتور و سفارشرات کراال     -تفصیلی اشخاص

 گروه گزارشات زمانی کاال -گروه گزارش دفاتر
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 نرم افزار 

 آرادفروشگاهی 

 نسخه

 کارا
 

 

 -نسخه فروشگاهی ویژه مشاغل مختلف موارد باال به انضمام: چاپ بارکرد کراال  

امکان باز کرردن چنرد    -گروه گزارشات سرمایه ها –افزای / کاه  سرمایه 

 ترازنامه -فاکتور همزمان
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 نرم افزار

آراد        فروشگاهی 

 نسخه

 سوپر مارکت

 

تمام قابلیت هرای مرورد نیراز سروپرمارکت هرا از      نسخه کامل با در نظر گرفتن 

 -گرروه هزینره و درآمرد    -گرروه گزارشرات انبرارداری    -قبیل:چاپ بارکد کراال 

گرزارش دفترر تفصریلی     -افزای /کراه  سررمایه   -گزارش سرود بخر  هرا   

-گرروه پری  فراکتور و سفارشرات کراال      -گروه گزارشات سرمایه ها-اشخاص

 -گروه گزارش دفاتر -چند فاکتور همزمان امکان باز کردن -گروه ماامله کاال

 -تاریرف چنرد بارکرد بررای یر  کراال       -ترازنامره  -گروه گزارشات زمانی کاال

 عملیات انبار)انتقال از انبار به انبار(
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0 

 افزار نرم

 فروشگاهی

 آراد

 نسخه

 دانا

 بارکرد  چراپ :قبیرل  از نیراز  مورد های قابلیت تمام گرفتن نظر در با کامل نسخه

 بخر   سرود  گرزارش  -درآمد و هزینه گروه -انبارداری گزارشات گروه -کاال

 گزارشرات  گروه-اشخاص تفصیلی دفتر گزارش -سرمایه کاه /افزای  -ها

 براز  امکران  -کراال  ماامله گروه-کاال سفارشات و فاکتور پی  گروه -ها سرمایه

 -کاال زمانی گزارشات گروه -دفاتر گزارش گروه -همزمان فاکتور چند کردن

 بره  انبرار  از انتقرال )انبرار  عملیرات  -کراال  ی  برای بارکد چند تاریف -ترازنامه

 تررازوی  تنظیمرات -بازاریابران  مردیریت – تولید– مشتریان خرید کارت-(انبار

 -گزارشرات  و امرانی  فراکتور  -اسنادحسرابداری  گرزارش  -اشرانتیون  -دیجیتال

 ... و انباشته سود تقسیم
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