
                    

تـــوضـيحـــات نام نرم افزار

صورت وضعيت و تعديل - پيشنهاد قيمت و آناليز -  برآورد قيمت 

قيمت ويژه جامع تا كنون70، صورت وضعيت و تعديل برای تمامي فهارس بها ازآناليزبهای سازمانشامل كليه امكانات برآورد، پيشنهاد قيمت، 

Vb. Net ، زبان برنامه نويسي SQL Serverپايگاه اطالعاتي  ( نود3)تحت شبکه 

Windows XP, Vista ,7, 8, 10, Server 2003 , 2008, 2012  ( بيت64 و 32)سازگار با ويندوزهای  هر نود بعدي شبکه

نرم افزار محاسبه صورت وضعيت و تعديل از ريزمتره تا مبلغ صورت وضعيت و محاسبات تعديل

فعاليتها+   محاسبات تعديل مبلغ صورت وضعيت  مبالغ فصول   برگه مالي  خالصه متره ريز متره  استاندارد

 گزارشات رنگي با درج اعداد پيمانكار، مشاور، كارفرما           حمل مصالح مصرفي     آهن و سيمان كامل

 محاسبه حامل های انرژی و ارز       (پيشنهاد% انجام و % )مقايسه با برآورد وپيشنهاد        تعديل ميانگين جامع

( ريال4،200،000هر نود بعدی )تحت شبکه تا سه نود  جامع تحت شبکه

. . .نرم افزار محاسبه قيمت پيشنهادي بر اساس آناليزبهاي سازمان و ليستهاي تجهيز، ماشين آالت، پرسنل و 

 قيمت پيشنهادی از آناليز   رشد ميانگين فصلي        %  پيشنهادی برای آيتم ، فصول، دفترچه ، پروژهاستاندارد دامنه قيمت

 منابع نيروی انساني، ماشين آالت و مصالح پروژه   -+ تعديل     آناليز ضريب باالسری  پروژه مادر كامل

  76574 و 4951گزارشات ويژه      كدهای اضافه وكسر بها     انتقال به كنترل پروژه و رسم نمودارگانت جامع

( ريال4،۵۳0،000هر نود بعدی )تحت شبکه تا سه نود  جامع تحت شبکه

نرم افزار برآورد قيمت پروژه به دو صورت فهرست بهايی يا مترمربع زيربنا

فهرست بهای تجميعي      خالصه ارقام و ضرايب  مبالغ فصول  برگه مالي خالصه متره   ريز متره استاندارد

 مابه التفاوت حمل : مصالح مصرفي    مابه التفاوت آهن وسيمان       -+تعديل     كدهای اضافه،كسربها كامل

  و بخشنامه سرجمع 76574 و4951گزارشات ويژه      كاهش-افزايش: تغيير مقادير    جامع تشكيل پروژه مادر

( ريال۳،۸00،000هر نود بعدی )تحت شبکه تا سه نود  جامع تحت شبکه

سازمان مديريت و وزارت نفت (حمل - مصالح - ماشين آالت - نيروي انسانی  )آناليزبهاي آيتم هاي فهرست بها 

 آناليزبهای سازمان مديريت      قيمت های منابع پايه       آناليزبهای هرآيتم        آناليزبها سازمان گانه پروژه4منابع

(يال۱،۶۵0،000هر نود بعدی )تحت شبکه تا سه نود   تحت شبکه

 آناليزبهای وزارت نفت      آناليزبهای هرآيتم       (فقط در نسخه جامع قابل انتخاب ميباشد)       گانه پروژه4منابع آناليز نفت و گاز

  فهرست بهای شهرداری                گزارشات خاص شهرداری شهرداری

نرم افزار مالی حسابداري با گرايش پيمانکاري

   سيستم مالي            تيپ بندی اسناد           كارت پيمان                   كارت پرسنل تک كاربره

  كارت بانک             كارت صندوق              فروش  / كارت خريد         دريافت فعاليتها از تكسا ( نود3)تحت شبکه 

   وام ها                  ميزكار                     يادآور رويدادی                صورت های مالي هر نود بعدی شبکه

( دستور برش  با حداقل پرت ليستوفر  )... نرم افزار تيپ بندي و برش آرماتور 

  تعريف پارت های ورودی     تعريف منابع     تركيب چند ليستوفر          محاسبه قيمت مصالح تک كاربره

 استفاده از ضايعات پروژه بعنوان منبع ورودی        دستور برش از چند منبع    حداقل دور ريز ( نود3)تحت شبکه 

 نگهداری سوابق برش         تعيين پهنای برش و پرت حداقل      كسراز ليستوفر و منابع هر نود بعدی شبکه

...دفترچه های چاهها و قناتها ، خطوط انتقال آب ، شبكه توزيع آب ، آبياری و زهكشي، آبخيزداری، شبكه فاضالب ، سد سازی ، انتقال آب روستايي، ژئوتكنيک و+  استاندارد  : كامل 

امكان ايجاد دفترچه های جديد + (بدون آناليز نفت و گاز )دفترچه های نفت و گاز + كامل  :جامع 

(صورت وضعيت  ) 001 تکسا 

14,500,000

99                                                    جدول قيمت نرم افزارهاي شركت فراگام آراء                                         اسفند ماه 

(بريال)قيمت واحد 

.در صورت نياز قيمت ردیفهای آن اضافه خواهد شد. قيمت ویژه جامع بدون آناليزبهای نفت و گاز و فهرست تجميعی شهرداری ميباشد  ا

دربردارنده دفترچه های ابنيه ، راه و باند ، راهداری، مكانيكي، برقي : استاندارد 

8,800,000

جامع+ 123تکسا 

36,700,000

88,000,000

13,700,000

14,800,000
15,900,000

16,000,000
17,600,000
42,000,000

(پيشنهاد قيمت و آناليز  ) +002 تکسا 

16,600,000

18,000,000

38,000,000
+000 تکسا 

6,900,000
16,500,000

19,000,000

45,300,000

(برآورد قيمت  ) 003تکسا 

(دستور برش  با حداقل پرت  )   بی هرز   

3,200,000
7,450,000

. كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمي ماليات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق افزوده مي شود1387/02/17، مصوب "ماليات بر ارزش افزوده" قانون 18 و 16طبق ماده : توجه 

88423480-1 و 88423484-5 و 88423490-1:  تلفن و فاكس 1، طبقه 29، پالك ( غربي5انديشه  )تهران، خيابان دكتر بهشتي، خيابان انديشه، خيابان ميرزائي زينالي: نشاني 

09102120829:       واتساپ faragamara@:         كانال تلگرام info@faragamara.ir:       ايميل faragamara.ir: سايت 

. ریال بابت هر دفترچه به قيمتهای فوق افزوده خواهد شد500،000 در صورت درخواست دفترچه راهنما مبلغ* 

(مالی حسابداری  )  تراز  

26,900,000
67,200,000
6,720,000

8,000,000
20,000,000
2,000,000
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قیمت واحد (ریال)توضیحاتشاملنام نرم افزارردیف

�����
نگهداري و دسته بندي اسناد مناقصه به تفکیک پروژه، دربردارنده کلیه فرمهاي مناقصه، دستورالعمل ها 

Pdf و تصویر Word و نشریات مرتبط بصورت تایپی

��������	
 ،EPC ،شامل کلیه قراردادهاي تیپ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، قراداد همسان، مدیریت طرح

ژئوتکنیک، مهندسی ارزش، نقشه برداري، مترمربع زیربنا و ...


��������
دربردارنده مشخصات کامل پیمانکاران تشخیص صالحیت شده سراسري شامل نام شرکت، مدیرعامل، 

آدرس و تلفن، رشته و پایه، محل اخذ صالحیت با امکان جستجو و فیلترینگ و گزارش


������
دربردارنده مشخصات کامل مشاوران تشخیص صالحیت شده سراسري شامل نام شرکت، مدیرعامل، 

آدرس و تلفن، رشته و پایه، محل اخذ صالحیت با امکان جستجو و فیلترینگ و گزارش

���� �����
محاسبه مبالغ تضمین پیمانکاران و مشاوران شامل : شرکت در مناقصه - پیش پرداخت - حسن انجام 

کار - انجام تعهدات

����� ��������زمانبندي و ترسیم نمودار گانت بر اساس الگوریتم CPM و تعریف فعالیتها

�محاسبه تعیین دامنه قیمت هاي متناسب پیشنهادي در مناقصات یک مرحله اي و دو مرحله اي����  	�


�!"��  محاسبه حق الزحمه خدمات مطالعات و نظارت عالیه ساختمان، سیویل، ساختمان + سیویل#& �%$#

محاسبه حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازي راه آهن���) �') ���'

)* +��محاسبه نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب�,�

محاسبه حق الزحمه خدمات نقشه برداري�.�  -�����

محاسبه حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه آهن���') ��� *��

محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی ( ناظران مقیم و خودرو )�1��2 ��0/��+

��  ����3-
شامل کلیه بخشنامه هاي سازمان مدیریت، وزارت نیرو، بصورت تایپ شده (Doc) و تصویر ( pdf) با 

قابلیت جستجو و فیلترینگ و دارا بودن قبلی، بعدي، مورد اشاره و ملغی شده براي هر بخشنامه

1�4���

شامل کلیه نشریات سازمان مدیریت، تحقیقات مسکن، نظام مهندسی، معاونت شهرسازي، سازمان 

استاندارد، شهرداري، مقررات استخدامی و سایر ( جمعا بیش از 2200 جلد) بصورت خالصه نویسی 

و تصویر جدول مندرجات) متنی (

�,- ���,5

دربردارنده کلیه فهارس بها براي کلیه رشته ها از سال 70 تا کنون، نفت و گاز، شاخصها، مابه التفاوت 

آهن و سیمان، ضرایب منطقه اي و مستندات ضرایب حمل بصورت متنی و تصویر با امکان جستجو و 

فیلترینگ و گزارش گیري مقایسه اي و % رشد

�,-$�%��*

ابنیه - راه و باند - برقی - مکانیکی - خطوط انتقال آب - شبکه توزیع آب - چاهها و  دربردارنده آنالیزبهاي فهارس بها (

قناتها - آبیاري و زهکشی - جمع آوري فاضالب ) با امکان کپی قیمت ها از سه منبع نت، آمار و روز در هر سال و 

امکان جستجو و اعمال تغیرات در هر مرحله

�� '4�!4�
دربردارنده کلیه دیتایل هاي ساختمان، راه ، مهندس آب و . . . بصورت دسته بندي شده موضوعی   (

PDF و DWG و مشخصات کامل نقشه در فرمتهاي نمودار درختی )

�� �5�6�
در  محاسبه مسافت بین دو نقطه در تمام استانها و شهرهاي ایران مطابق با آخرین اطالعات وزارت راه (

بردارنده بیش از 1،100 نقطه و 620،000 مسافت با امکان جستجو )

'4�7� 84�9
با  وزنی ) عادي – محاسبه ضریب تعدیل براساس دوره کارکرد بصورت فصلی، رشته اي و میانگین (

ارائه نحوه محاسبه براي تمامی پیوستها در سالهاي مختلف

15,900,000جمع کل:
%20کسر میگردد تخفیف ویژه براي خرید همه ردیفها

12,720,000در صورت خرید سه نرم افزار مبنا بصورت همزمان، 20% تخفیف داده می شود.تذکر 1 :
در صورت درخواست دفترچه راهنما مبلغ 500000 ریال به قیمتهاي فوق افزوده خواهد شد.تذکر 2 :

31,800,000به قیمت هاي فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.تذکر 3 :
3,180,000

لیست قیمت نرم افزار مبنا
 شرکت فراگام آراء

11 ����4,200,000

22 ����6,300,000

33 ����5,400,000

نشانی : تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان اندیشه، خیابان میرزائی زینالی( اندیشه 5 غربی)، پالک 29، طبقه 1 تلفن و فاکس : 1-88423490 و 5-88423484 و 88423480-1

سایت : faragamara.ir      ایمیل : info@faragamara.ir        کانال تلگرام : @faragamara      واتساپ : 09102120829

کاربر3تحت شبکه تا 

هر کاربر بعدي

قیمت نهایی



اسفند 99لیست قیمت نرم افزار تراز

شاملردیف
قيمت واحد 

(ریال)

1

شامل سيستم مالی (تعریف ھای پایه، گروه، کل، معين، دسته 
حساب و ليست حساب) ، کليه عمليات اسناد، تيپ بندی 

اسناد، ميزکار، مرور حساب، دفاتر تحليلی، تراز تحليلی، عمليات 
انتهای سال مالی و بستن حساب ھا و افتتاحيه و ...

17,100,000

2
تراز استاندارد + کارت پرسنل، کارت بانک، کارت صندوق، 

صورتهای مالی، ھشدارھا، یادآورھای رویدادی و وامها
19,800,000

3
تراز استاندارد + انبارداری، فعاليت ھا، کارت پرسنل، کارت بانک، 

کارت صندوق، کارت پيمان، کارت فعاليت، کارت انبار، کارت کاال
22,700,000

26,900,000جميع موارد تراز استاندارد، کامل و پيمانکاری4

67,200,000

6,720,000

تراز جامع

 شرکت فراگام آراء

نام نرم افزار

تراز استاندارد

تراز کامل

تراز پيمانکاری

تراز جامع تحت شبکه تا 3 کاربر ھمزمان

ھر کاربر بعدی

تذکر 1: در صورت درخواست دفترچه راھنما مبلغ 1،000،000ریال به قيمتهای فوق افزوده خواھد شد.

تذکر 2: به قيمت ھای فوق ماليات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

نشانی : تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان اندیشه، خیابان میرزائی زینالی( اندیشه 5 غربی)، پالک 29، طبقه 1 تلفن و فاکس : 1-88423490 و 5-88423484 و 88423480-1

سایت : faragamara.ir      ایمیل : info@faragamara.ir        کانال تلگرام : @faragamara      واتساپ : 09102120829


