
 
 

 

  

 لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب

 ) تومان (قیمت  کد محصول ردیف

 روشفسال خدمات پس از  12تعویض و گارانتی  ماه 24 + باشدمی پایهنرم افزار حضور و غیاب ها به همراه کلیه دستگاه

 PA4 500.000 (بدون صفحه نمایشگر)مجهز به ماژول کارت بدون تماس حضور و غیاب دستگاه  1

 PA1 900.000 مجهز به ماژول کارت بدون تماسحضور و غیاب دستگاه  2

 PA2 1.100.000 مجهز به ماژول سنسور اثر انگشتحضور و غیاب دستگاه  3

 PA3 1.200.000 ماژول سنسور اثر انگشتمجهز به ماژول کارت بدون تماس و حضور و غیاب دستگاه  4

 لیست قیمت نرم افزار حضور و غیاب

 )تومان(قیمت   کد مدل محصول ردیف

 رایگان BL تک کاربره حضور و غیاب  پایهنرم افزار  1

 SL 350.000 ک کاربرهت حضور و غیاب جامع نرم افزار  2

 NL 400.000 چند کاربره )تحت شبکه(حضور و غیاب  پایهنرم افزار  3

 FL 450.000 چند کاربره )تحت شبکه( حضور و غیاب جامع نرم افزار  4

 ML 800.000 ک کاربرهت پنل ارسال پیام کوتاه به همراه حضور و غیابجامع نرم افزار  5

 Payroll 500.000 ک کاربرهت  نرم افزار جامع حقوق و دستمزد 6

 لیست قیمت خدمات پشتیبانی

 )تومان( قیمت کد محصول ردیف

 Card 3.000 کارت خام حضور و غیاب بدون تماس 1

 Print 50.000 عدد( 5)کمتر از چاپ کارت یک رو  2

 Print 5.000 هر کارتقیمت بر اساس  – عدد( 5)بیشتر از چاپ کارت یک رو  3

 Print 70.000 عدد( 5)کمتر از چاپ کارت دو رو  4

 Print 9.000 هر کارتقیمت بر اساس  – عدد( 5)بیشتر از چاپ کارت دو رو  5

 لیست قیمت تجهیزات

 )تومان( قیمت کد محصول ردیف

 M53 200.000 شبکهانتقال اطالعات از طریق ماژول  1

 Blue 100.000 متر ( 20) تا فاصله انتقال اطالعات از طریق بلوتوث ماژول  2

 Bat 150.000 به همراه دستگاه تثبیت کننده ولتاژ ساعته 6باتری پشتیبان  3
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 های شرکت داده پردازان نیک نوین فاوامشخصات نرم افزارجدول 

ردی

 ف
 و مشخصات نرم افزار شرح مدل نرم افزار کد

1 BL 
 پایه 

 تک کاربره

زارش گ -گزارش کارکرد  –ریز تردد اعم از حضور و غیاب نرم افزار عمومی های گزارش صدور

  اضافه کار –غیبت  –کسر کار  –مرخصی  –ماموریت  –خالصه کارکرد 

 باشد.* این نرم افزار فقط بر روی یک رایانه قابل اجرا می

2 SL 
 جامع 

 تک کاربره

زارش گ -گزارش کارکرد  –ریز تردد اعم از حضور و غیاب عمومی نرم افزار های گزارش صدور

های اضافه کار و صدور گزارش –غیبت  –کسر کار  –مرخصی  –ماموریت  –خالصه کارکرد 

وریت مجموع مام -تخصصی نرم افزار حضور و غیاب اعم از گزارش های مجموع مرخصی ساالنه 

 تعریف شیفت های چرخشی  –ایجاد خروجی متنی  –ساالنه و ... 

 باشد.رایانه قابل اجرا میاین نرم افزار فقط بر روی یک  *

3 NL 
 پایه 

 چند کاربره

زارش گ -گزارش کارکرد  –ریز تردد اعم از حضور و غیاب عمومی نرم افزار های گزارش صدور

 اضافه کار  –غیبت  –کسر کار  –مرخصی  –ماموریت  –خالصه کارکرد 

 باشد.رایانه می Nاین نرم افزار تحت شبکه و با قابلیت اجرا بر روی  *

4 FL 
 جامع 

 چند کاربره 

زارش گ -گزارش کارکرد  –ریز تردد اعم از حضور و غیاب عمومی نرم افزار های گزارش صدور

های اضافه کار و صدور گزارش –غیبت  –کسر کار  –مرخصی  –ماموریت  –خالصه کارکرد 

وریت مجموع مام -تخصصی نرم افزار حضور و غیاب اعم از گزارش های مجموع مرخصی ساالنه 

 تعریف شیفت های چرخشی –ایجاد خروجی متنی  –ساالنه و ... 

 باشد.رایانه می Nاجرا بر روی این نرم افزار تحت شبکه و با قابلیت  *

5 ML  جامعSMS 

زارش گ -گزارش کارکرد  –ریز تردد اعم از حضور و غیاب عمومی نرم افزار های گزارش دورص

های اضافه کار و صدور گزارش –غیبت  –کسر کار  –مرخصی  –ماموریت  –خالصه کارکرد 

وریت مجموع مام -تخصصی نرم افزار حضور و غیاب اعم از گزارش های مجموع مرخصی ساالنه 

 –وتاه کقابلیت ارسال پیام  –تعریف شیفت های چرخشی  –ایجاد خروجی متنی  –ساالنه و ... 

طریق  و مرخصی ازو درخواست ثبت ماموریت  WEBقابلیت گزارش ریز تردد و کارکرد از طریق 

WEB  
 باشد.این نرم افزار فقط بر روی یک رایانه قابل اجرا می *

6 Payroll 
 حقوق دستمزد 

 تک کاربره

یاب و ضور و غحبا قابلیت فراخوانی فایل تردد از نرم افزارهای -حقوق و دستمزدجامع نرم افزار 

 فرمول نویسی فارسی
 

 تعریف پرسنل و یا تعداد تعریف شیفت کاری و یا ...  تعدادکلیه نرم افزارهای این شرکت بر اساس 

 باشد.تعریف به تعداد نامحدود را دارا میهیچ گونه محدودیتی ندارد و قابلیت 


