
 قیمت ها به هزار تومان  لیست قیمت نرم افزارهای نسل سوم برلیان

 97از ابتدای اسفند 
 400 )همراه با اشتراک کلوپ یک ساله و طالیی یک ماهه(                               پایه مالی ) حسابداری غیر حرفه ای و کنترل بانک و چک (

 600 (و فروش در یک انبارپایه کاالیی ) پایه مالی و امکانات خرید 

 100 تعداد انبار نامحدود

 100 دو واحد کاال ) کارتن و تعداد ، طاقه و متر ، شاخه و کیلو(

 100 تخفیف یا اضافات درصدی یا مبلغی روی هر کاال در فاکتورها

 100 امکان پیگیری سریال عددی یا حرفی کاالها ) خرید و فروش ( 

 300 تولید و حواله های مابین انباریکنترل سریال کاال در 

 150 محاسبه پورسانت سه گروه از عوامل توزیع بر اساس درصد یا مبلغ روی هر کاال یا سقف فروش

 200 فرمول های تولید ، تبدیل آزاد ، تجزیه و محاسبات انباری مربوطه 

 100 امکان تسهیم هزینه ها و محاسبه قیمت تمام شده کاالها 

 150 لیات بر اساس پروژه هاتفکیک عم

 250 تفکیک عملیات بر اساس ارزهای مختلف و بروز آوری قیمت فروش هنگام نوسانات ارز

 150 ویرایش گزارشات ) مشاهده و اصالح اطالعات ورودی بدون خروج از گزارشات

 800 )همراه با اشتراک طالیی یک ماهه(                        ایستگاه کاری ( 2دسترسی به اطالعات از ایستگاه های شبکه ) ایستگاه مادر و 

 200 قفل اضافه برای هر ایستگاه کاری در نسخه شبکه 

 500 )همراه با اشتراک طالیی یک ماهه(                                                                                اختالط اطالعات شعب در مرکز

 200 انتقال اطالعات به صورت اسناد رسمی به برلیان ویژه حسابداران 

 100 وعده تسویه روی هر کاال در فاکتور 

 100 گروه بندی موضوعی طرف حسابها یا کاالها ) هر کدام ( 

 150 کنترل ریز اجناس بسته بندی شده 

 100 صدور بیجک باربری

 100 ثبت اتوماتیک اشانتیون 

 1ر000 )همراه با اشتراک طالیی یک ماهه(                                  امکان پوزهای فروش ) صدور فاکتور در محل مشتری توسط ویزیتور( 

 200 به طرف حساب ها به صورت تکی یا گروهی (  SMSمدیریت ارسال پیامک ) ارسال 

 150 اضافه کردن بانک اطالعاتی تصاویر طرف حساب ها یا کاالها ) هر کدام 

 200 تاریخچه ویرایش اسناد) کنترل سابقه تغییرات انجام شده توسط کاربران ( 

 500 امکان سفارشگیری از طریق اینترنت 

 1ر500 )همراه با اشتراک طالیی یک ماهه(                                                           امکان ثبت سفارش توسط دستگاه های اندرویدی

 1ر500 )همراه با اشتراک طالیی یک ماهه(                                               امکان ارائه رابط کاربری ) منوها ( به زبانهای غیر از فارسی 

 800 )همراه با اشتراک طالیی یک ماهه(                                                                (CRM)کنترل و مدیریت ارتباط با مشتریان 

 1ر200 )همراه با اشتراک طالیی یک ماهه(                     ویرایش و کنترل چرخه تعمیر ماشین های اداری ، کامپیوتر و موبایل .... تعمیرگاه 

 400 با مانیتورهای لمسی ) مناسب برای رستوران ها ، فست فود و ... (امکان صدور فاکتور 

 20 ماهیانه از  شروع            ارائه سرویس تحت وب روی سرور برلیان ) مشاهده اطالعات در مرورگر کروم و گوشی اندرویدی (

 3ر000 (ساله)همراه با اشتراک طالیی یک                                 سرور مشتری شروع قیمت از  یاندازی نرم افزار تحت وب برلیان رو راه

 2ر000                                                           ارتباط شعب با دفتر مرکزی از طریق نرم افزار تحت وب برلیان 

 1ر000 ثبت سفارش در نرم افزار تحت وب برلیان روی سرور مشتری 

 300 خرید کاالمدیریت امتیاز دهی به مشتریان هنگام 



 500 امضاء الکترونیکی اسناد توسط کاربران 

  

 500 )همراه با اشتراک کلوپ یک ساله و طالیی یک ماهه(                                                                    برلیان ویژه حسابداران 

 100 تفکیک آرتیکل ها بر اساس پروژه ها یا محصوالت یا مراکز هزینه ) هر کدام ( 

 150 اختالط اسناد ) ادغام اسناد ثبت شده در دو یا چند محل مختلف با هم ( 

 600 تراک طالیی یک ماهه()همراه با اش                        ایستگاه کاری ( 2دسترسی به اطالعات از ایستگاه های شبکه ) ایستگاه مادر و 

 400 صدور همزمان اسناد عملیات مالی بازرگانی صادره در سیستم حسابداری برلیان 

 

 500 )همراه با اشتراک کلوپ یک ساله و طالیی یک ماهه(                                                               برلیان ویژه حقوق دستمزد 

 100 امکان برداشت اطالعات از دستگاه های حضور و غیاب 

 150 امکان ارسال اطالعات به نرم افزار سیستم حسابداری برلیان 

 

 به نسخه پایه مالی کاالیی سیستم حسابداری برلیان  ارتقاء نرم افزار برلیان ویژه فروشگاه ها
 )همراه با اشتراک کلوپ یک ساله و طالیی یک ماهه(

350 

 

 هزار تومان 100قیمت نرم  افزارهای ثبت شده در اشتراک      حداقل    10%                   ) تا یک ماه بعد از پایان اشتراک قبلی(اشتراک یک ساله کلوپ                         

 هزار تومان 150قیمت نرم  افزارهای ثبت شده در اشتراک      حداقل    15%                ) عدم تمدید تا یک سال گذشته (اشتراک یک ساله کلوپ                             

 هزار تومان 200قیمت نرم  افزارهای ثبت شده در اشتراک      حداقل    20%  ) عدم تمدید بیش از یک سال (اشتراک یک ساله کلوپ                              

 

 هزار تومان 500قیمت نرم  افزارهای ثبت شده در اشتراک      حداقل    35% اشتراک طالیی یک ساله

 هزار تومان 60  اشتراک طالیی یک روز کاری

 

 ساله کلوپ شامل خدمات زیر می گردد : اشتراک یک  1397از ابتدای اسفند سال 

 کلوپ برلیان ( ع عیب شده درف) ارائه افزایش ر گارانتی یک ساله پردازش های موجود نرم افزار 

 بنفش رنگ رایگان و سایر قفل ها با هزینه قفل   تعویض قفل نرم افزار در صورت خرابی( ( 

  (یک ساعت کاری تاحداکثر ) درسیستم سپاس )تیکت( برلیان ازطریق کلوپ ویا داخل نرم افزار برلیان کاربرانپاسخگویی به سواالت 

  ( .... و ی برلیان ، نرم افزارهای جنبی موردنیاز ، آخرین افزایش های نرم افزارها،دستور العمل ها) کد های فعالسازی ، سواالت استفاده از امکانات کلوپ برلیان 

  (به صورت اتصال اینترنتی از راه دور)برلیان  و نصب آخرین نسخه نرم افزار اینترنتی برلیانآموزش رایگان نحوه استفاده از کلوپ و سپاس 

  با اخذ هزینهوی دی نرم افزار در صورت نیاز ارسال دی ( ( 

 با اخذ هزینه بررسی درخواست های خاص و اضافه کردن آنها در صورت امکان ( ( 

  (با اخذ هزینه ) اعزام کارشناس به محل مشتری در صورت امکان 

 اشتراک طالیی به مدت یک هفته 

 اشتراک طالیی : 

 بهره مند می گردند.کارشناسان برلیان از مشاوره تلفنی و خدمات ریموت اینترنتی ی که دارای این اشتراک هستند می توانند کاربران


