نرم افزار جامع مالی اداری و بازاریابی

فرادیس
www.bfn.ir
www.FaradisSoft.com

ويژگیهای کلیدی نرم افزار جامع فرادیس
 ریسپانسیو ( واکنشگرا ) ،قابل استفاده بر روی موبایل ،تبلت و PC سادگی کار با نرم افزار و  UserFriendlyبودن قابل استفاده به صورت تحت شبکه و لوکال و یا به صورت ابری()Cloud قابل یکپارچه شدن با نرم افزار افزارهای مالی و اداری دیگر شرکتهانصب آسان با استفاده از سی دی نصب بدون نیاز به پشتیبانی فرادیس دارای فیلم آموزش نرم افزار بخش های مدیریتی و بخش های کاربری شرکت در دوره های آموزش رایگان نرم افزار فرادیس بدون محدودیت تعداد دفعات سیستم پشتیبانگیری پیشرفته بر روی شبکهFTP، Google Drive، DropBox، External Storage ، سطل بازیابی اطالعات حذف شده Recycle Bin قابلیت ارتباط با Google Contacts، Google Calndar، OutLook قابلیت ارتباط با سیستمهای مدیریت محتوی  WordPressو Joomla قابلیت ارتباط با رسانه های اجتماعی FaceBook, LinkedIn, Instagram, Telegram اختصاصی سازی تم و گرافیک نرم افزار توسط هر یک از کاربران مختص خود کاربر سیستم گزارش ساز پویا و داشبوردهای مدیریتی سیستم سطوح دسترسی پیشرفته بر اساس گروه های کاربری مختلفامنیت باال در مقابل حمالت XSS،CSS،Session Hijacking، Sql Injection -پیاده سازی شده با تکنولوژی دات نت و SQL Server 2014
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نرم افزار پایه
بانک اطالعاتی اشخاص ،مشتریان ،تامین کنندگان ،رقبا ایجاد پروفایل برای اشخاص به
تفکیک کانالهای بازاریابی ،زمینه فعالیت ،منطقه جغرافیایی و ....

کالس بندی مشتریان عادی ،خوب ،وفادار ،خوش حساب ،بد حساب ،لیست سیاه ،سرنخ ،فرصت و ...
تقسیم مشتریان بین بازاریابها بر اساس منطقه جغرافیایی ،زمینه فعالیت و ...

الیسنس مادام العمر
 +پشتیبانی ششماهه
رایگان

مشتریان فراموش شده یا غائب امکان آالرم برای مشتریانی که قبال از ما خرید کرده اند و در حال
حاضر به طور مثال طی  4ماه گذشته خریدی از ما نداشته اند.
قیف فروش تبدیل سر نخ به فرصت ،فرصت به مشتری ،مشتری به مشتری وفادار
تقویم جلسات کاری و یادآوری ها امکان تعریف یادآوری و یا  ToDOبرای خود و سایر همکاران
به همراه تعیین تاریخ و ساعت یادآوری و امکان ارجاع یادآوری ها
پیگیری های دوره ای امکان تعریف یادآوری های دوره ای مثال یکماه یکبار یا  90روز یکبار و  ...جهت
حفظ ارتباط موثر با مشتری

ایمپورت و اکسپورت اطالعات به  Excellکلیه بخشهای نرم افزار قابلیت اکسپورت به اکسل دارد و
نیز بخش مشتریان ،انبار ،فاکتور و پیش فاکتور قابلیت ایمپورت از اکسل را نیز دارا می باشد
1

امکان چاپ آدرس مخصوص بسته های پستی امکان گزارش گیری و چاپ آدرس های پستی با
فرمت دلخواه بر روی پاکت های پستی
گزارشات تجزیه و تحیل مشتریان و کانالهای بازاریابی ،نظارت بر عملکرد پرسنل فروش ،بررسی رفتار
خریداران و ....

مجوزهای دسترسی تعریف گروه های کاری مختلف به صورت چارت سازمانی و تعیین سطوح دسترسی
برای هر گروه کاربری جهت مشاهده ،ویرایش و حذف اطالعات

فیلدهای اختصاصی (سفارشی سازی بخش های مختلف) ایجاد مشخصه های داینامیک برای هر بخش
از نرم افزار از قبیل پروفایل مشتری ،فاکتور و پیش فاکتور ،سفارشات و قراردادها و ....

 2کاربره
1،900،000تومان
 4کاربره
2،600،000تومان

10کاربره
3،800،000تومان

20کاربره
5،200،000تومان

نامحدود کاربر
9،000،000تومان

اطالعیه ارسال اطالعیه به کاربرانی در پستهای سازمانی خاص (به طور مثال لیست قیمت محصوالت در
فروردینماه برای پرسنل فروش یا عاملیت های فروش ،اطالع رسانی بخشنامه ها و )....

آموزش نرم افزار به صورت فیلم کامل و جامعی همراه نرم افزار می باشد .برای کاربران داخل شهر
اصفهان و قم و دزفول دو ساعت آموزش حضوری در محل خریدار و کاربران دیگر شهرها دو ساعت به
صورت اینترنتی آموزش داده خواهد شد .هر پنج شنبه در محل شرکت فرادیس از ساعت  9:30الی  11صبح
جلسات آموزشی برقرار می باشد که کاربران می توانند به تعداد دفعات نامحدود شرکت کنند.
پشتیبانی ششماهه آپدیتهای جدید نرم افزار  +پشتیبانی تلفنی +نصب مجدد نرم افزار(یکبار)  +تنظیم
 IPاستاتیک(2بار)  .تمدید قرارداد پشتیبانی بعد از ششماه اول در صورت تمایل ،سالیانه بین  10تا  20درصد
مبلغ ماژولهای خریداری شده .پاسخگویی به تیکت در ساعات کاری در کمتر از  2ساعت.
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دیگر امکانات نرم افزار پایه

قیمت  -تومان

سیستم پشتیبان گیری پیشرفته بر روی شبکه FTP، Google Drive، DropBox Ex� ،
ternal Storage
 Pdfساز حرفه ای جهت خروجی گرفتن از فاکتور ،پیش فاکتور ،قرارداد و ....
نرم افزار طراحی قالب های چاپ (توسط خریدار)
مسدود شدن اکانت کاربر در وارد کردن رمز اشتباه بیش از  5مرتبه
رویدادها و وقایع پرسنل در ثبت ،ویرایش و حذف اطالعات در سیستم
بروزرسانی نرم افزار توسط خود کاربر
1

مدیریت فایلها و آرشیو آنها

رایگان

امکان تغییر لوگو نرم افزار
امکان تعریف سقف یادآوری در هر روز

ارسال پیامک تبریک تولد خودکار به مشتری
ارسال ایمیل تبریک تولد خودکار به مشتری
تعریف میز کار اختصاصی برای هر کاربر

امکان تعریف پرسنل هر یک از مشتریان و تعیین پست سازمانی آنها
ارسال پیام به فیس بوک و اینستاگرام
ایجاد مشتری از  Google Contactو Outlook

همگام سازی تقویم کاری با  Outlookو google calendar

به ازای هر کاربر اضافه مبلغ  300هزار تومان به مبلغ پایه اضافه می گردد.
جهت استفاده نرم افزار به صورت ابری هزینه اجاره هاست کلود یکساله  980هزار تومان می باشد.
درصورت نیاز به استقرار نرم افزار ،توسط تیم فرادیس  20درصد مبلغ فاکتور طی یک قرارداد مجزا منعقد خواهد شد.
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چرا فرادیس را انتخاب کنیم؟
ویژگی

فرادیس

دیگر نرم افزار ها

آموزش حضوری در محل
خریدار

دارد به صورت رایگان (جهت
مشتریان داخل شهر اصفهان)

؟؟؟؟؟؟

آموزش حضوری در محل
فروشنده
پشتیبانی اولیه

دارد (رایگان به دفعات
نامحدود در مدت زمان
پشتیبانی)

؟؟؟؟؟؟

 6ماه اول رایگان

پشتیانی های بعدی

 150تا  600هزار تومان
بسته به ماژولهای انتخابی

؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟

نصب مجدد نرم افزار

دارای سی دی نصب آسان

بومی بودن نرم افزار

کامال بومی و مطابق با نیاز
بازار ایران

؟؟؟؟؟؟

میزان رضایت مشتریان از
پشتیبانی و نرم افزار

باالی  80درصد (لیست تمامی
مشتریان در صفحات آخر
کاتالوگ موجود است)

؟؟؟؟؟؟

سازگاری با نرم افزارهای
حسابداری

بدون نیاز به  APIاز شرکت
فروشنده حسابداری

؟؟؟؟؟؟

گارانتی برگشت پول

یکماه ( بدون چون و چرا )

؟؟؟؟؟؟

چند نکته مهم قبل از خرید نرم افزار:
 -1قبل از خرید ،حتما دمو چند نرم افزار مختلف را بررسی کنید و آنهایی که بیشترین تطابق را با نیاز های شما دارند انتخاب
کرده و سپس با مشتریانی که از آن نرم افزار استفاده می کنند ارتباط برقرار کنید و از نحوه پشتیبانی ،کیفیت پشتیبانی و
کاربر پسند بودن نرم افزار تحقیق نمایید.
 -2در حین عقد قرارداد حتما از فروشنده درخواست کنید برای مدت یکماه گارانتی برگشت پول قرار دهند تا در صورتیکه
نرم افزار ،نیازهای شما را برآورده نکرد متضرر نشوید.
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BPMS
امکانات اتوماسیون اداری ،گردش کار و BPMS

2
4،500،000
3

قیمت  -تومان

مدیریت چرخه های کاری( )WorkFlowطراحی گردش کار برای
رویدادهای مختلف به طور مثال تعریف گردش کار برای ارسال سفارش برای
مشتری ،درخواست خرید ،درخواست مرخصی ،سفارش تولید به همراه امکانات الزم
جهت برنامه ریزی و زمانبندی فعالیتهای یک گردش کار

3،700،000

فرم سازطراحی فرمهای نظرسنجی مشتری ،سفارشات مشتری ،درخواست
مرخصی و ...فرمهای ایجاد شده قابل استفاده در وب سایت خریدار را نیز دارا می
باشد(به طور مثال فرم سفارش ،نظرسنجی و )...

800،000

ثبت كلیه مشخصات نامه های وارده و صادره اعم از :نوع نامه ،طبقه بندی نامه ،ارجحیت
نامه ،موضوع نامه ،تاریخ ثبت ،شماره نامه ،شماره اندیكاتور ،مضمون نامه ،رونوشت ها و
 ...امكان تعریف و ذخیره الگو و قالب های متنوع برای متن نامه ها در نرم افزار word

4

دبیرخانه و
اتوماسیون اداری
تحت وب

5

گزارش ساز و
داشبورد مديريتي

قابليت طراحي گزارشات تحليلي  ،آماري و داشبورد هاي مديريتي متنوع مبتنی
بر  ، Power BIقابليت فرمول نويسي مبتني بر  TSQLپارامتريک،
امکان ارسال پارامتر بين گزارشات و داشبورد ها (طراحي پرتال آماري)

6

حضور و غیاب

اتصال به سیستم حضور و غیاب دیگر شرکتها

600،000

سیستم مدیریت دریافت و پرداختها جهت گم کردن رد تراکنشهای بانکی

2،200،000

7
8

ماژول دستور
پرداخت

4،900،000
2،500،000

ارسال و دریافت ارسال پیامهای متنی ،کاتالوگ ،پیش فاکتور ،فاکتور ،قرارداد و ....به ایمیل و دریافت
پیامهای ارسال شده توسط مشتری و ثبت در پرونده مشتری
ایمیل

300،000

9

اتصال به GSM
Modem

جهت ارسال پیامک از طریق سیم کارت

250،000

10

ارسال و دریافت
پیامک

ارسال پیامک ،پاسخگویی خودکار به پیامکها ،منشی پیامک و ...

250،000

11

ارسال و دریافت
فکس

از طریق مودم های Dial Up

500،000

12

اتصال به Voip

اتصال به  Asterisk،Elastix،Issabelبه همراه امکان شماره گیری از داخل
نرم افزار فرادیس( )Click to dialو قابلیت شنود آنالین مکالمات و گزارش
سوابق تماسهای مشتری در پروفایل وی

2،100،000

13

دستگاه کالر آی دی 4پورت

1،490،000

14

دستگاه کالر آی دی 8پورت

15
16

سخت افزار و
ماژول مکالمات
تلفنی جهت
دستگاه کالرآی دی و ضبط مکالمات  4پورت
ارتباط با سانترال
دستگاه کالرآی دی و ضبط مکالمات  8پورت
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ماژول های حسابداری و انبارداری
نام ماژول

قیمت
(تومان)

قیمت (تومان)

شرح
تعریف وضعیت برای پیش فاکتور(درحال پیگیری ،کنسل شده،
تایید شده توسط مشتری) گزارشات متنوع آماری براساس منطقه
جغرافیایی ،محصول ،گروه محصول ،کارشناس فروش و ...

17

صدور
پیش
فاکتور

600،000

18

فاکتور
فروش

600،000

مشاهده موجودی کاال ها در زمان صدور فاکتور
ذخیره فاکتورها در پرونده مشتری
ارسال فاکتور فروش تایید شده برای مشتری بطور مستقیم از طریق
ایمیل یا فاکس خود نرم افزار
صدور فاکتور برگشت از فروش
گزارشات فصلی فروش جهت ماده 169

600،000

ثبت اطالعات پایه شامل لیست فروشنده ها ،کارپردازها ،اضافات و
کسورات ،نوع خرید و ...
گروه بندی تامین کننده ها بر اساس ساختار مورد نظر کاربر
امکان مدیریت عملیات کارپردازها بر اساس عملیات صورت گرفته
توسط آنها
ثبت و مدیریت اطالعات فاکتور خرید و برگشت از خرید با کلیه
خصوصیات الزم
امکان تبدیل فاکتور خرید به رسید انبار با تعیین پارامتر های مورد
نیاز و بالعکس
گزارشات فصلی خرید جهت ماده 169

حسابداری
فروش

1،800،000

فاکتور
خرید

19

20

حسابداری
دوبل

21

خزانه داری

5،900،000

نرم افزار CRM

کدینگ حساب ها بصورت  :گروه،کل،معین،تفصیلی شناور 1،2،3
قابلیت تعریف مولفه های تفضیلی ( کدینگ شناور یکتا ) به عنوان مراکز هزینه  ،پروژه ها ،پرسنل ،
اشخاص و شرکت ها و  ...هم سطح با کدینگ حسابها و همچنین برای استفاده در سایر زیر سیستم
ها ( انبارداری  ،حقوق و دستمزد  ،فروش  ،اموال  ،حسابداری صنعتی و )...
تنظیم و نگهداری کلیه اسناد مالی در سطوح مختلف اسناد شامل موقت  ،کنترل شده و قطعی
بایگانی ضمائم الکترونیکی اسناد مالی ،گزارش گردش حساب ها
گزارش دفتر روزنامه  ،دفتر کل و دفتر معین به صورت ادواری

ثبت دریافت و پرداخت های صندوق ،ثبت لیست های تنخواه گردان ،گزارش ریز عملکرد تنخواه،
ثبت وجوه واریزی و برداشتی از حسابهای بانکی ،کلیه عملیات های چک از قبیل دریافت ،پرداخت ،در
جریان وصول ،پاس ،عودت ،واخواست و عملیات چکهای تضمینی،گزارش واریز و برداشت از حساب
های بانکی و قابلیت تفکیک آن،گزارش کلیه اسناد پرداختنی و به تفکیک پاس  ،برگشت و ابطال

اتوماسیون اداری

خدمات پس از فروش
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کد

نام ماژول

22

انبار به همراه
رسید و حواله
انبار و کاردکس
موجودی کاال

23

اتصال به نرم افزار
حسابداری دیگر
شرکت ها-خواندن
اتوماتیک اسناد و
ثبت در فرادیس

24

ثبت در حسابداری
دیگر شرکتها

800،000

25

اپلیکیشن موبایل
جهت ثبت
سفارشات

3،500،000

قیمت

توضیحات

(تومان)

2،950،000

کنترل موجودی انبارها (براساس واحد اصلي و فرعي ) و ثبت کاردکس کاال همزمان با ثبت
فاکتورها  ،گزارش موجودی ریالی براساس آخرین قیمت خرید یا میانگین قیمت خرید ،
عملیات انبارگردانی  ،تعریف انبارهای متعدد به تعداد نا محدود  ،امکان تعریف کدینگ انبار ،
امکان تعریف واحد سنجش کاال ( اصلی ،فرعی) به همراه ضرایب تبدیل  ،تعریف  7سطح
سلسله مراتبی کاالها  ،امکان تعیین نقطه سفارش ،امکان تخصیص کدینگ رشته ای و
عددی ،امکان تعریف انواع رسید و حواله (مصرفی ،مرجوعی ،برگشت از فروش و )...
امکان تخصیص کاال به یک یا چند انبار و تعیین موجودی اول دوره ی کاال در هر انبار،
انتقال انبار به انبار کاال ،گزارشات کاردکس کاالها بر اساس فیلترهای متنوع  ،مشاهده
کاردکس هر کاال به تفکیک انبار در هر زمان برحسب واحدهای اصلی و فرعی ...تعریف
سریال کاالها و استفاده از آن در هنگام صدور فاکتور ،تولید سریال و چاپ بارکد ،تعریف
الت نامبر ،تاریخ تولید یا خرید و فروش ،تاریخ گارانتی هر سریال و ....

با کمک این ماژول می توانید ارتباط نرم افزار  CRMرا با نرم افزار حسابداری شرکت خود به
بهکو ،آسا
4،000،000
صورت یک طرفه برقرار کنید .و فاکتورهای صادر شده در نرم افزار حسابداری را در CRM
شایگان ،سپیدار،
الماس ،نوآوران ،پیگیری نمایید .موجودی کاالهای انبار واقع در حسابداری خودتان را در فرادیس مشاهده کنید.
تدبیر
گردش حساب مشتری ،چک های در جریان وصل ،چک های برگشت شده و غیره را که در
2،000،000
حسابداری خودتان ثبت کرده اید را در پروفایل مشتری مالحظه نمایید .با این امکان دیگر الزم
پارسیان ،هلو ،محک،
نیست پرسنل فروش شما از دپارتمان حسابداری ،وضعیت حساب مشتریان را استعالم نمایند.
برلیان ،امین
1،000،000
خودشان به صورت لحظه ای به اطالعات الزم دسترسی دارند.

این ماژول جهت ارسال پیش فاکتورهای صادر شده در  ،CRMبه نرم افزار حسابداری دیگر
شرکتها کاربرد دارد .در صورتیکه طرف حساب در آن حسابداری وجود نداشته باشد ،اتوماتیک

ساخته می شود .پیش نیاز این ماژول دارا بودن قابلیت وب سرویس در نرم افزار حسابداری مورد
نظر می باشد

جهت سفارش گیری ویزیتورها و بازاریابان حضوری و یا ثبت سفارش توسط خود مشتریان

26

مدیریت تامین
کنندگان ،استعالمات
قیمت ،رصد بازار

2،500،000

27

وب سرویس اتصال
به سایت

1،800،000

28

ماژول تایپ صوتی

500،000

تبدیل گفتار به نوشتار جهت باال بردن سرعت پرسنل در ثبت مذاکرات صورت گرفته با مشتریان

29

ماژول چت آنالین

500،000

چت سازمانی بین پرسنل جهت باال بردن چابکی سازمان

30

ماژول پرونده

1،950،000

نرم افزار CRM

اتوماسیون اداری

استعالم قیمت از تامین کنندگان مختلف ،تصمیم گیری بر اساس کمترین قیمت و مدت
زمان تحویل و رتبه بندی تامین کنندگان و ....
جهت خواندن سفارشات و یا فرم های پر شده در سایت

جهت مدیریت فروش در شرکتهای پروژه محور مانند سازندگان درب و پنجره ،شرکتهای
تاسیساتی و ....
خدمات پس از فروش
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پکیج های مختلف فرادیس
نام کاربرد

قیمت  -تومان

P1

مدیریت آموزشگاه ها

5،500،000

P2

ماژول حرفه ای بازاریابی
تلفنی مخصوص کمپینهای
بزرگ تبلیغاتی

17،000،000

شرکتهایی که برای فروش محصوالت خود از تبلیغات تلویزیونی و یا کمپین
های تبلیغاتی بزرگ استفاده می کنند و عالقمندان عدد  1را برای درخواست
خرید پیامک می کنند با استفاده از ماژولهای فرادیس می توانند یک سیستم
حرفه ای بازاریابی و فروش سرعتی را پیاده سازی نمایند
جهت مشاهده اطالعات تکیمیلی به آدرس زیر مراجعه نمایید
https://www.bfn.ir/marketing-software-tv-Shop

P3

مدیریت مطب های پزشکی

6،500،000

ثبت اطالعات مراجعین
پرونده پزشکی مراجعین و سوابق پزشکی آنها
سیستم نوبت دهی آنالین و یا رزرو نوبت آنالین
ارسال پیامک مناسبتها ( تولد ،ازدواج و غیره )...
پیامک یادآوری نوبت ها به ارباب رجوع

P4

P5

مدیریت سفارشات ساده
مخصوص شرکتها با فرآیند
ساده آماده سازی سفارشات

مدیریت سفارشات
حرفه ای
مخصوص شرکتها با فرآیند
آماده سازی سفارشات

نرم افزار CRM

اتوماسیون اداری

3،500،000

9،500،000

توضیحات
ثبت کالسها و دوره های آموزشی
ثبت اساتید
ثبت نام دانش پذیران
...........

ثبت سفارش توسط کارشناس فروش
آالرم به پرسنل مالی و انبار جهت آماده سازی و ارسال سفارش
گام اول) ثبت سفارش توسط مشتری در سایت شما و یا ثبت سفارش توسط نمایندگان
فروش شما
یا ثبت سفارش در اپلیکیشن موبایل سفارشی سازی شده برای شما
گام دوم) قرار گرفتن سفارش به صورت اتوماتیک در چرخه کاری که شما طراحی می
کنید.
به طور مثال ابتدا سفارش بررسی شود که آیا قابل انجام هست و یا خیر.
سپس در صورت اوکی بودن توسط پرسنل مالی بررسی شود که آیا بدون دریافت پیش
پرداخت سفارش هندل شود و یا حتما قبل از استارت کار ،پیش پرداخت و یا دریافت کامل
وجه انجام شود.
سپس در صورت نیاز به تولید ،سفارش در کارتابل کارخانه قرار می گیرد و پس از آن که
تولید شد به مشتری پیامک ارسال می گردد که تولید انجام شده و آماده ارسال می باشد.
پس از ارسال نیز شماره راننده و شماره بارنامه برای مشتری پیامک می گردد.
در این ماژول این امکان نیز فراهم است تا مشتری توسط کد رهگیری که به وی داده می
شود بتواند هر لحظه در سایت شما و یا اپلیکیشن موبایل شما ،سفارش خود را رهگیری
نماید.

خدمات پس از فروش
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پکیج های مختلف فرادیس

قیمت (تومان)
ماژول خدمات پس از
فروش پایه

P6

مخصوص شرکتها
با تنوع محصوالت
کم جهت مدیریت
گارانتی ها
و یا تعمیرگاهها

شرح
ثبت شماره سریال دستگاه
مشخص نمودن تاریخ شروع و پایان گارانتی
صدور قبض تعمیرات جهت ارائه به مشتری
ارسال پیامک به مشتری بر اساس حالتهای تعریف شده

1،950،000

شرکتهایی که تنوع محصوالت زیاد با شماره سریال دارند و سرویسکاران قطعات
داغی محصول را باید تحویل انبار دهند و یکسری قطعات امانی نزد هر سرویسکار
می باشد که باید قابل رصد و پیگیری باشد می توانند با استفاده از پکیج خدمات
پس از فروش حرفه ای فرادیس به خواسته خود برسند .در این راهکار با اعالم
مشتری مبنی بر اعالم خرابی و پس از تایید مدیر خدمات ،یک آالرم به سرویسکار
ارسال می گردد که حاوی آدرس و اطالعات مشتری و مشکل اعالم شده می باشد.
سرویسکار پس از انجام خدمات به صورت آنالین گزارش خود را ثبت نموده و مدیر
واحد خدمات اقدامات بعدی را انجام می دهد.

P7

خدمات پس از
فروش حرفه ای

15،000،000

P8

نسخه مخصوص
صنف بازرگانی آهن

45،000،000

سفارشی شده مخصوص صنف بازرگانی آهن و فوالد که شامل ماژولهای زیر می
باشد .ماژول شماره  1نامحدود کاربر
 + 2،3،5،7،8،10،11،12،17،18،19،20،21،22،26،27آموزش استقرار

P9

فضای مجازی

890،000

 30گیگ فضا بر بستر اینترنت به صورت  ،ftpجهت پیشتیبان گیری از اطالعات
کلیه نرم افزار های مستقر در سازمان با یوزر و پسوورد اختصاصی

پیش نیاز پکیج ها ماژول شماره یک (ماژول پایه) می باشد
نرم افزار CRM

اتوماسیون اداری

خدمات پس از فروش

BPMS

حسابداری تحت وب و انبار

آدرس دفتر فروش و پشتیبانی ) 1تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،خیابان خجسته پور ،پالک 021-91300902 110
آدرس دفتر فروش و پشتیبانی ) 2اصفهان ،خ حکیم نظامی ،سنگتراشهای شرقی ،کوچه مهتاب ،پالک031-95018095 - 5

انواع طراحی سایت

طراحی سایت شرکتی

مشاهده تعرفه ها در
سایت

www.FaradisWeb.com

مدیریت محصوالت و خدمات با قابلیت دسته بندی
ماژول اخبار ،مقاالت و وبالگ با قابلیت دسته بندی
مدیریت و ویرایشگر حرفه ای محتوای صفحات
طراحی سایت سازگار با موتورهای جستجو و....
تمامی ماژول های طراحی سایت شرکتی +

مدیریت محصوالت با قابلیت دسته بندی فروشگاه
نمایش محصوالت جدید ،پربازدید و پرفروش،
ایـجاد خبرنامه و ارســـال آن به مشـتریان
طراحی گرافیک مناسب کامپیوتر ،موبایل و تبلت و....

طراحی سایت فروشگاهی

پلن های تولید محتوا

طرح برنزی

بازاریابی و برنامه ریزی محتوا
متن بصورت نگارش شده
هر محتوا بین  ۴۰۰تا  ۱۰۰۰کلمه
رعایت ویرگول ،نقطه ،بولت ،شماره گذاری و پرانتز ها
تمرکز بر روی روان بودن متن
استفاده بیشتر از کلمات کلیدی جهت باال بردن چگالی کلمه در صفحه

طرح نقره ای

طرح برنزی  +تعداد 10محتوا ی سئو شده  +اشتراک گزاری محتوا در دو شبکه اجتماعی

طرح طالئی

طرح نقره ای  +تعداد 15محتوای سئو شده

نرم افزار CRM

اتوماسیون اداری

خدمات پس از فروش

مطالب تلفیقی و بدون کپی
بررسی از نظرسئو توسط کارشناسان
هر محتوا شامل حداقل یک تصویر می باشد
رعایت چگالی کلمات کلیدی اصلی و فرعی
عنوان بندی متن
تعداد  4محتوا ی سئو شده
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چاپ و تبلیغات( 11عدد) طراحی پرسیاه( ،)1390یاران مهر( ،)1393آژانس تبلیغاتی کیامهر( ،)1394ارس گرافیک( ،)1394نشر پرتو( ،)1395سامان چاپ()1395
کارتن سازی سالمت ( ،)1396چاپ و بسته بندی نگارستان(،)1397کانون تبلیغاتی یزد امروز( ،)1397چاپ میرنگار( )1398چاپ مهراد()1399
بازرگانی آهن ( 12عدد)استیل قهرمان ( )1394بازرگانی آهن ملل(،)1398اصفهان آهن(بازرگانی آهن ،)1398-فوالد گستر حداد( ،)1399شرکت ستکو(،)1399
شرکت سام گستر دقیق( ،)1399شرکت فوالد بام ( ،)1399شرکت فوالد داتیس ( )1399شرکت شایگان استیل ( )1399مجتمع مگا استیل()1399
فوالد اشتهارد( )1399صنعت ماشین بازار آهن اصفهان(،)1399فوالد پویا()1399
درب و پنجره( 51عدد) هورام سازه پارسیان( ،)1390همگام صنعت( ،)1390شعاع پنجره( ،)1390صدرا ابزار پارسیان(،)1391آذین اندیشه البرز وین
سان(،)1391کسری(،)1391پارس آمود(،)1391پنجره عایق پیمان( ،)1391جم پارسه لیان( ،)1391البرز پلیمر(،)1392پی تا بام سپاهان(،)1392کاج گروپ(،)1392
ایمن سازان ایساتیس اردکان( ،)1392پنجره سازان نوین کیمیا توس( ،)1392پنجره پارمیس( ،)1392پارس آروین اسپادانا(،)1392میراب پروفیل(،)1392کوثر
آسمانیان(،)1393کیا پنجره(،)1393گروه صنعتی ژوبین(،)1393بین الملی همان ساخت ایران زمین بهساز( ،)1393آسمان پنجره( ،)1394وین ست( ،)1394آلوم
جام( ،)1394آذین نمای ایرانیان( ،)1394برنا صنعت پاسارگاد( ،)1395آق پروفیل گلستان( ،)1395پارسیان فن آور( ،)1395پاسارگاد پنجره رفسنجان(،)1395
صنایع آلومینیوم هوشیار(،)1395بازرگانی عابد(یراق آالت  ،)1395المان سازه( ،)1396پروفیل کاتیا( ،)1396طهران پنجره( ،)1396آناشید( ،)1396پروفیل
دیوا( ،)1396نوین سازان مهر( ،)1397پنجره پارمیس( ،)1397گروه صنعتی آمی تیس( ،)1397پنجره دوجداره کیل کین( ،)1397پنجره دوجداره باران(- )1398
آرپان(-)1398پنجره هلیل( -)1398آترین( -)1398شرکت ویستا(،)1398شرکت آریا پنجره( -)1398شرکت امین پنجره( -)1398گلدن وین( - )1399دوجداره
نیک(،)1399اخترپالست سپاهان( ،)1399گروه صنعتي دقت سازه( ،)1399کارگاه تولیدی برزن( ،)99گروه ساختمانی پارسیان الهیجان()99
سخت افزار و شبکه  -نرم افزار و دوربین مدار بسته ( 31عدد) شبکه پرداز(،)1390مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران( ،)1391پانته آ( ،)1391سناکو ()1393
،ایمن توسعه فرادید( ،)1394حکمت رایانه( ،)1394ایده پردازان آریک زاگرس( ،)1394شاه راه داده پارسیان( ،)1395آرتا فناوران شرق( ،)1395اندیشه
گستران( ،)1395شرکت آریسا( ، )1395گروه تخت جمشید( ،)1396ایده پردازان پارسی رادشید( ،)1396آرمان الکترونیک پاسارگاد( ،)1396ارتباطات هیوا(،)1396
هوشمندسازی اصفهان نوین( ،)1396سیستم های حفاظتی رایکا( ،)1397نرم افزار آفرین سپاهان( ،)1397کیمیا شبکه( ،)1397پشتیبان امین نقش جهان(،)1397
معین کامپیوتر( ،)1398شرکت بارمان اتوماسیون صنعت( ،)1398همراهان نور شبکه( ،)1399چاوش پرداز( ،)1399الکترونیک برتر( ،)1399وینا شبکه()99
صنایع ارتباطی پایا( ،)1398ناظران هوشمند( ،)1399فردان الکترونیک( ،)1399امنیت گستر( ،)99هوش گستر آرکا( )99صیانت گستر پارس اندیش()99
تجارت الکترونیک هامون()1399
هوشمند سازی ( 3عدد)شهر هوشمند( ،)1394هوشمند حسگر پیشرو( ،)1396هوشمندسازی اصفهان نوین()1397
مرکز آموزشی ( 7عدد ) آی تحلیل( ،)1392آموزشگاه سیتکو( ،)1395آموزشگاه فناوران حکیم( ،)1395شرکت توانسازان( ،)1398آموزشگاه برق ماهر(،)1399
موسسه آکادمی توسعه طالیی( ،)1399آموزشگاه پدرام()1399
آسانسور ( 7عدد) الگرو آسانسور( - ،)1394شرکت سیپکس( -)1398شرکت خدمات تابلو فرمان آسانسور( ،)1398آسان فراز اسپادانا( ،)1399پارس فراز(،)1399
آساتک(-)1399آریا صعود سپاهان()1399
ماشین سازی ( 18عدد) کارن ماشین( ،)1392بازرگانی دارایی( ،)1392کودپاش دامی هیدرولیک سورنا( ،)1393تامکار( ،)1394سپاهان کوشا( ،)1395الماس
صنعت فرنیا(،)1395سپاهان پرس(،)1395سپاهان دلتا کویر( ،)1395زین الدین( ،)1396جویا مبتکران سپهر( ،)1396گروه فنی مهندسی ذوفن(،)1396
کنترل صنعت برنا( ،)1397پیروز پایور( ،)1397پالیزان صنعت پارتاک( ،)1397صدرا طرح و تجهیز اسپادانا( -)1398همگام خودرو آسیا( - )1398کیان تکنیک
پارسیان( ،)1398عابدی صنعت()1399
صادرات و واردات و ترخیص کاال( 6عدد ) بازرگانی سپهر ( ،)1394فیوچر اسکای امارات( ،)1395گروه بازرگانی اس پی اس( ،)1395بازرگانی غالمپور(ترخیص
کار گمرک ،)1396 -مهر صنعت دیار نون( ،)1398واردات فور یو()1399
دام و طیور ( 15عدد) نگین آرا( ،)1394دام و طیور اهورا( ،)1394آرین طیور صفاهان( ،)1395اتحادیه سراسری صنعت دامپروری همگام کشور( ،)1395به پرور
ریزدانه( ،)1395اتحادیه صنعت دامپروری اصفهان( ،)1395کیمیا رشد سپاهان( ،)1396پیشگام دامپرور سپاهان( ،)1397بازرگانی معین( ،)1397دانیک(-)1397
ایران دام( ،)1398کاریز دام( ،)1399تهران طیور سبز( ،)1399اندیشه سازان آرون( )1399خورشید دانه()1399
تجهیزات پزشکی( 26عدد) شرکت شیمیایی رازی( )1392مدیا طب( )1393آوا طب سپاهان( ،)1393آدریان( ،)1394پرشین توحید ( ،)1394احیا تجارت
آسیا(،)1395توان جم( ،)1396هیوا تجارت ماهان( ،)1396رهرو درمان( ،)1396کیمیا پژوه البرز( ، ،)1396سوین سالمت( ،)1396تجهیزات پزشکی آرون(،)1396
نانو گستر سپاهان( ،)1397توانبخش طب صبا(،)1397سانا سالمت سپاهان(،)1397پیشرو لیزر سبز( ،)1397تجهیزات پزشکی ملک( ،)1397موسسه به
رویان(سلولهای بنیادی  ،)1398شرکت جهان تجهیز( ،)1398شرکت آواطب جهان نما(، )1398دکتر اسماعیلی( ،)1398شرکت پیشران زمهریر آسمان( ،)1398سانا
سالمت رادین طب( ،)1399کلینیک آناهید( ،)1399کیمیا میرماه( ،)1399شرکت نوید بخش ضربان()1399
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تاسیسات و سرمایشی و گرمایشی( 7عدد) گسترش خطوط انرژی پیام(،)1392سامان فردوس( )1398ره آورد نوین سازه( ،)99پیشرو تهویه( ،)99آرن تهویه و
آرشه کار( ،)99تصفیه آب صابری( )99پیشگامان تجارت سیاالت ( )99تاسیسات خان محمدی()99
لوله و اتصاالت( 4عدد) بسپار لوله مسعود ( ،)1394نوین پالستیک( ،)1396شرکت اصفهان پوشان(،)1398کشت بان()1398
سایرین( 129عدد)

نادین تک(اتوماسیون صنعتی،)1391 -رویال مهر خواب(تولید کننده تشک ،)1393 -پشتیبان امین(ایزو ،)1393 -آرمیتا خواب (تولید کننده تشک ،)1393 -ورق
کار (نورگیرهای سقفی ،)1393 -ایمن سازان(شرکت ساختمانی ،)1394 -سامان آبیار(پمپ آب،)1394 -آتش پویا سپاهان(آجر نسوز ،)1394 -کره بادام زمینی
پک تین(مواد غذایی  ،)1394 -شیمیایی فرانیکل(تولید مواد شیمیایی ،)1395 -بازرگانی پور رضا(بازرگانی ،)1395 -رستوران رنگین غذا(مواد غذایی،)1395 -
پارسیان فن آور(سقف کاذب-MTCO ،)1395 -ام تی کو(سیستم نظافتی و بهداشتی ،)1395 -آساپخش رفسنجان( ،)1395فنون صنعت(فروش دیاگ و
 ،)ECUاسپینر(گیت فروشگاهی) ،احیاگران قلب آسیا دانش بنیان(تولید اتاق کشت جوانه گندم و علوفه ،)1395 -بسته بندی فراپک(تولید نوار بسته بندی-
 ،)1395پایا فام پارس(محصوالت شیمیایی ،)1395 -فن آوری پایا مواد دانش بنیان(تولید مواد مقاوم به سایش ،)1395 -بازرگانی جان نثاری(مواد غذایی،)1395 -
چاپار سیر(آژانس مسافرتی ، )1395 -مهندسی راتا( ،)1395سمات صنعت سپاهان( ،)1396مالمین سازه اسپادانا(تولید ورق ،)1396 -ایران پیما ساری (حمل و
منقل ،)1396 -سبک بتن پرتیکان(سنگ ساختمان ،)1396 -اسمارت باالنس(تجهیزات ورزشی ،)1396 -بینش ساز(تجهیزات آتش نشانی و حفاظتی) ،نمایندگی
ایرتویوتا قناد(فروش خودرو تویوتا و رنو ،)1396 -پرفکت استپس ( کفش ،)1396 -برق افزار خاوران(تجهیزات ساختمان ،)1396 -طعم و رنگ فریر(مواد غذایی-
 ،)1396داروسازی سینافرآور(تولید دارو،)1396 -بیمه آسیا(خدمات مشاوره ،)1396 -اطلس نور(الکترونیک ،)1396 -ایران پیما نکا(حمل ونقل ،)1396 -یکتا ره
آورد ژینوس(لوازم اطفاء حریق ،)1396 -زرین یاقوت پایدار(بازرگانی ،)1396 -حیات سبز سبحان(کود شیمیایی ،)1396 -نانو فراز سپاهان(نانو ،)1396 -هما آسانبر
خاوران(آسانسور ،)1396 -جاروی مرکزی آسایش(جاروبرقی صنعتی ،)1396 -دنکو(فروش محصوالت کشاورزی ،)1396 -هنل آتی(،)1396
آسمان ماشین آسیا(تولید کننده باالبر ،)1396 -بازرگانی همراهان خودرو ملل( ،)1396کارگاه سنگبری آرین(سنگبری ،)1397 -رایان پردیس شرق(الکترونیک-
 ،)1397مازندپاک(جاروبرقی صنعتی ،)1397 -نوآوران زیباساز(تولید کننده قطعات پالستیکی ،)1397 -شرکت زین الدین( )1397شرکت سلفون وحید( ،)1397نانو
اکسیر پردیس ایرانیان(ارائه محصوالت نانو ساختمانی ،)1397 -فیدار اکسپو(مجری نمایشگاه های تهران ،)1397 -شرکت رعد الکتریک( ،)1397ایسان(لوازم
خانگی ،)1397 -کیمیا تراوا تک(فروش محصوالت کشاورزی ،)1397 -ایران پیما بهشهر(حمل و نقل ،)1397 -کاال ساخت(فروشگاه اینترنتی کاالهای
ساختمانی ،)1397 -جاروی مرکزی آسایش مازندران( ،)1397صنایع الکترونیک سها(الکترونیک ،)1398 -خانه هنر رزین(هنر-)1398 -پایا هیدرولیک جم
(-)1398چیتا (شبیه ساز پرواز-)1398 -زمرد نور(لوستر ،)1398راد صنعت روشاک( ،)1398ظروف یکبار مصرف ویتا()1398فرهنگی هنری سیمین(هنر،)1398-
ثمین بتن( )1397بارمان اتوماسیون صنعت(-)1398شرکت کیان تکنیک پارسیان(تجهیزات آشپزخانه -)1398-فروشگاه عسل سوژین(فروش عسل1398-
) -شرکت پارت لند(شیشه دوجداره ،)1398-اتوماسیون و برق صنعتی صنعتگران( ،)1398گروه صنعتی نقش جهان(قطعات صنعتی -)1398-بیتا پلیمر
فردانگر(پلیمر -)98-خرمای گیلدا(صادرات خرما-)98-بهاب سدآسیا(منابع آب-)98-کاالی ساختمانی امید حسینی(کاشی و طراحی داخلی-)98-کارخانه
چسب و رزین بن(چسب-)98-رادیس(کلینیک ساختمانی-)98-مهرونیک(کوره ذوب القائی-)98-برنا صنعت رباتیک(الکترونیک و رباتیک،)98-هلدینگ
کافل(جهانگردی ،)1398-خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ستاره آپادانا( ،)1398سالن زیبایی موثق( ،)99شرکت صنایع سرد شیال( ،)99صدرا صنعت برنا(،)99
کیمیا فرآیند نقش جهان( ،)99آسپا فیلتر( ،)99مانیاد صنعت( ،)99آرینا صنعت(،)99آسان ویزا( ،)99آسیا پترو رادیس( ،)99شرکت فنی مهندسی نوسا( ،)99شرکت
نمادین استون( ،)99سروش صنعت( ،)99شرکت الماس نما( ،)99معاینه فنی مهرابی( ،)99موسسه انجمن آتیه( ،)99صنعت ماشین(،)99ماشین سازی محبوب(،)99
ایران کامپوزیت( ،)99فراصنعت سپاهان( ،)99سپهر پروژه سپاهان( ،)99سپهر ویال( ،)99هنرگویا پارسیان( ،)99پارس مس کاو( ،)99الیو آموز( ،)99بازرگانی آرتین(،)99
پرنیان چرم زاینده رود( ،)99گروه صنعتی عابدی( )99شرکت زیست نواندیشان گوکرن( )99شرکت کانه آرا سپاهان( )99موسسه خیریه مهر باران عاطفه()99شرکت زرینه قطرات نگین

باران( ،)99شرکت فنی معماری دکورانی( )99شرکت فرش پژمان گستر نهران( )99ردیاب دراک( )99نظاره پارسیان آرسام( )99شرکت کاال برق نخل( )99سورنا سپهر پارسیان( )99فروشگاه

اینترنتی ابزار گل()99
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