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نرم افزار دفتر تلفن چاپار سیستم
با راهنما
تحت ویندوز – قابل اجرا در محیط وب
در ارتباط با مجموعه نرم افزارهای منابع انسانی ,اتوماسیون اداری و خرید فروش و انبار

تکنولوژی
Microsoft SQLServer

بانک اطالعاتی

Client Server

معماری

Delphi

زبان برنامه نویسی

فرم اصلی نرم افزار
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امکانات
امکان انتقال لیست شماره های تلفن و مخاطبین از فایل اکسل به نرم افزار
امکان تعریف نامحدود کاربران تحت شبکه برای دفتر تلفن
امکان تعیین سطوح دسترسی به کاربران
گروه بندی شماره های دفتر تلفن
امکان تعریف دسترسی کاربران به گروه های دفتر تلفن
امکان اختصاص یک مخاطب به چند گروه
تعریف مشخصات مخاطب به تفکیک  40فیلد شامل پیش شماره ,تلفن ,فکس ,موبایل ,پرسنل ,شماره پیام رسان,
توضیحات ,آدرس ,کد اقتصادی ,شناسه ملی ,مشخصات حساب بانکی ,کدملی ,شماره شناسنامه  ,تاریخ تولد و ...
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امکان ارسال پیامک گروهی یا انفرادی به لیست دفتر تلفن بر اساس تقویم کاری
گزارش ساز
امکان جستجو و فیلتر بر اساس تمامی فیلدهای اطالعاتی
امکان ارسال گزارشات به اکسل
قابلیت دسترسی به مخاطبین دفتر تلفن از مجموعه نرم افزار خرید فروش و انبارداری و اتوماسیون اداری

قیمت نرم افزار دفتر تلفن چاپار سیستم
اسفند 1400

الف – قیمت نرم افزار
 -1نسخه تحت شبکه با کاربر نامحدود

 750.000تومان

 -2نسخه تک کاربره

 290.000تومان

ب – ارسال پیامک
امکان ارسال پیامک به همراه سخت افزار ()Modem 3G

 1.850.000تومان

توجه:
در صدور فاکتور به قیمت ها  ٪9مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی اضافه می شود.
مشتری ها:
با توجه یه یکپارچه بودن نرم افزارهای چاپار سیستم ,نرم افزار دفتر تلفن برای تمامی مشتری های نرم افزارهای یکپارچه
چاپار سیستم در دسترس است.

لطفا برای اطالعات بیشتر به سایت  www.chapars.comمراجعه فرمایید.
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