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 منابع انسانی چاپار سیستم نرم افزارمجموعه قیمت 
 1402 خرداد

 پشتیبانی می باشد. تومان و با احتساب یکسال ضمانت و خدمات ها به قیمت 

 

  

تعداد  

 پرسنل 

)شاغل(

قابل  

 ثبت

 ی پرسنل

بایگانی و ذخیره  

اطالعات کامل  

 پرسنل  

بایگانی اسناد و  

 مدارک 

 آمار و گزارشات 

 کارگزینی 

 صدور قرارداد  و 

 حکم کارگزینی 

 تسویه حساب 

 آمار و گزارشات 

 

 پرسنلی  :پیش نیاز

 مرخصی ماموریت 

 روزانه و ساعتی 

 گزارشات 

 وضعیت مرخصی

 ماموریت

 

 

 حقوق دستمزد

 کارکرد 

 وام و صندوق

 فیش حقوقی 

 لیست و فایل بیمه 

 لیست و فایل مالیات  

 ارگزینیک :پیش نیاز

طراحی فرمت  

 سفارشی برای  

 حکم کارگزینی,

 قرارداد کار, 

 مرخصی, 

 ماموریت, 

 و فیش حقوقی

 

 

 

 

 

 

 نسخه کامل 

 به تومان 

 رایگان فرمت پیش فرض  0 0 0 0 5 1

 5.900.000 فرمت پیش فرض  تومان  3.400.000 0 تومان   2.500.000 0 10 2

مورد برای هر  1 "       4.200.000 تومان    850.000 "       3.400.000 0 20 3

 کدام

8.450.000 

مورد برای هر  1 "       5.500.000 "     1.100.000 "       4.200.000 تومان  2.400.000 50 4

 کدام 

13.200.000 

مورد برای هر  2 "       7.200.000 "     1.400.000 "       5.500.000 "       3.400.000 100 5

 کدام

17.500.000 

مورد برای هر  3 "       9.400.000 "     1.800.000 "       7.200.000 "       4.300.000 200 6

 کدام

22.700.000 

مورد برای هر   4 "       12.000.000 "     2.400.000 "       9.400.000 "       5.800.000 500 7

 کدام

29.600.000 

مورد برای هر  5 "       15.600.000 "     3.000.000 "       12.000.000 "       7.500.000 1000 8

 کدام

38.100.000 

پرسنل   9

 نامحدود 

مورد برای هر  6 "      20.400.000 "     4.000.000 "     15.600.000 "      9.700.000

 کدام

49.700.000 

 تومان  1.000.000هر کاربر شبکه: 
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 پیامک 

 تومان  2.400.000: ارسال پیامک انفرادی یا گروهی و تبریک تولد به همراه سخت افزار :  SMSامکان ارسال 

  توجه

 و عوارض قانونی اضافه می شود.   مالیات ارزش افزوده٪ 9در صدور فاکتور به تمامی  قیمت ها     

 مشتري ها

 هواپیمایی آتا ایرالین –تهران 

 صندوق پس انداز قرض الحسنه جاوید –تهران 

 شرکت ایمن آرامش ایرانیان –تهران 

 گروه شرکت های پاسارگاز –تهران 

 کارونشرکت سیمان  –تهران 

 شرکت بهپرداز جهان –تهران 

 شرکت بهسا –تهران 

 کیان پرشیا –تهران 

 روزنامه کیهان –تهران 

 نیرو کارانخورشید شرکت   –تهران 

 مجمع محبین اهل بیت  –تهران 

 آناهیتافوالد  هایشرکت  گروه   –گیالن 

 درفک شمالمجمع ذوب آهن            

 گیالننسیم کارآفرینان             

 پاک پارس پرند          

  الک سیم های  شرکت گروه   –گیالن 

 قرقره شمال           

 نظام مهندسی ساختمان استان گلستان –گلستان  

 شرکت شاهین پلیمر –تبریز 

 نظام مهندسی ساختمان   –شبستر  
 

 سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل -اردبیل  

 کارخانه تاتائو   -ارومیه

 آلومتکهای  شرکت  گروه   -قزوین  

 آلومرادشرکت            

 ماشین سازی تاشاگروه شرکت های   -اهواز

 شرکت تاشا صنعت پارس         

 کسا صنعت جنوب         

 موسسه خیریه امیرالمومنین شوش دانیال  -خوزستان

 اداره کل عشایر استان فارس –شیراز  

 بیمارستان پارس  –شیراز  

 موسسه دارالعباد -یزد

 شرکت نوین سازه هزار –کرمان  

 کارخانه مس جوزم –کرمان  

 هیدروسازه کرمانشاه –کرمانشاه  

 بیمارستان سجاد –کرمانشاه  

 شرکت شهد آفرین پایتخت  –قم 

 شرکت طوبی –قم 

 موسسه بالغ المبین –قم 

 دانشگاه دامغان –دامغان 

 دانشگاه آزاد اسالمی –ساوه  

 

 


