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 سپهر خدمات معرفی
  1401/01/01تاریخ بازبینی 

 ( سپهر سیستم فروشنده خدماتSoftware as a service  یا اختصاراSaaS  یا اصطالحاPay-as-you-use .می باشد، نه فروشنده نرم افزار )

ه نرم افزار، ارائه زیرساخت های دیتاسنتری جهت اجرای ی از آن می باشد، این خدمات شامل ارائیادی می باشد که نرم افزار هم جزئخدمات ما شامل موارد ز

تیبانی های شو پ )مانند تامین سرورهای قدرتمند، جایگزینی سخت افزارهای معیوب، ارائه پهنای باند اینترنتی، پیگیری مشکالت قطعی اینترنت و ...( نرم افزار

به  "مدل فروش خدمات" است، نرخ های ارائه خدمات می باشد. نه قیمت نرم افزار.قیمت هایی که در ادامه آمده  فنی جهت حفظ کیفیت سرویس می باشد.

دلیل این گرایش  توریستی بزرگ دنیا به آن گرایش پیدا کرده اند. موسساتروش فروش جدیدی است که تمامی ایرالین ها و  "فروش نرم افزارمدل "جای 

)شامل سرور، خرابی های سخت افزاری، پنهای باند اینترنتی، قطعی های پهنای باند، حمالت سایبری و اوال پیچیدگی و هزینه های باالی نگه داری نرم افزار 

به طور غیر رسمی شریک تجاری مشتری به  ، شرکت ارائه دهنده خدمات )در اینجا سپهر سیستم(،"فروش خدماتمدل "در  ثانیا امنیت و ...( می باشد.

ا پیشرفت خود و ضرر مشتری را ضرر خود می داند، بنابراین کیفیت ارائه خدمات و پیگیری مشکالت سیستم با پیشرفت کاری مشتری ر حساب می آید و 

 کیفیت بسیار باالیی انجام می شود.

 همچنین کاربران خارج از ایران ممکن است قطعی های موقت یا  کندی سرعت را تجربه کنند دچار اختالل می شود و اوقات بعضی در اینترنت ورودی کشور .

بنابراین دسترسی به دیتاسنتر ایران فقط  در صورت بروز حمالت سایبری، ما به طور موقت ارتباط دیتاسنتر ایران را با خارج از کشور مسدود خواهیم کرد.

 دیتا سنتر کانادا را پیشنهاد می کنیم. استفاده از  ،برای کاربران داخل ایران گارانتی می شود. در صورتی که شما دارای کاربران زیادی خارج از ایران هستید

 اگر دارای  انجام می شود.و گردشگری )زیر ساخت بانک ملت(   انصار ،سامان، پارسیان ، ملت،پاسارگاد هایبانک درگاه اتصال به شبکه بانکی شتاب، از طریق

انجام می شود، زیرا درگاه  ، پاسارگاد، انصاردرگاه بانکی پارسیان ، اتصال از طریق)مانند ملی، صادرات، تجارت، کشاورزی و ...(بانکی دیگری هستید حساب

یا پارسیان را به درگاه متصل نمایید،  ، ملتولی پیشنهاد ما اکیدا این است که شماره حساب پاسارگاد دارد. شماره شبا را بر اساسقابلیت واریز پول  ،پارسیان

 تعدد می باشد.زیر واریز پول از طریق شماره شبا، دارای مشکالت م

  توسط تلفن و  و دور از راهآموزش در دفتر سپهر سیستم یا به صورتAny Desk .انجام می شود 

  هزینه سالیانه بهره برداری از نرم افزار میباشد.  این هزینه هر سال و در ابتدای تاریخ قرارداد دریافت می گردد. ریال روزانه بابت 45،000مبلغ 

 به نسبت طول دوره قرارداد از مشتری اخذ خواهد شد این هزینهرارداد کمتر از یک سال باشد در صورتی که طول دوره ق

 بخش فروش تماس بگیرید. ( 6) داخلی  44231995و   44233211در صورت نیاز به راهنمایی یا دریافت اطالعات بیشتر لطفا با شماره تلفن های 

 دیتا سنتر ایران       

 افزارها نرم تمامی شامل چارتري پک

 

 داخلی پرواز 

 بین المللی پرواز 

 داخلی هتل 

 گردشگري خدمات 

 حسابداري 

 ریال 122.500.000

 ریال 45.000 هزینه روزانه بهره برداري از نرم افزار
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 پرواز داخلی

 

 به آژانس های زیر مجموعه نرم افزار فروش اینترنتی پرواز

 ان پروازبه همراه تمامی امکانات مورد نیاز چارترکنندگ 

 ..... به همراه نرم افزار حسابداری متصل شامل صدور سند خودکار، صندوق، خزانه و چک و بانک و 

  بلیط شناور، هتل و تور شناور و بلیط سیستمی(  رایگانبه همراه نرم افزار خرید و فروش شناور به صورت( 

  اتصال به شبکه بانکی شتاب و پرداخت آنالینقابل 

 

 

 

 سگمنت در ماه تعداد نوع رزرو 
 دیتا سنتر ایران

 مبلغ )تومان(

 فروش اینترنتی

 250 1000تا  1

 165 5000تا  1001

 150 40000تا  5001

 85 40000تا  15000

 55 40000بیشتر از 

 فروش دفتر مرکزي

 250 1000تا  1

 165 5000تا  1001

 150 40000تا  5001

 85 40000بیشتر از 

 ایمپورتی

 90 2000تا  1

 65 5000تا  2001

 40 5001یشتر از ب
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 بین المللیپرواز 

International Flights 

 :کانالهای مختلف فروش 

 (Internet Booking Engineیا  IBEاینترنت )

 (Extranet Booking Engineیا  XBEآژانس ها / مرکز تماس )

 به همراه تمامی امکانات مورد نیاز چارترکنندگان پرواز 

 ..... به همراه نرم افزار حسابداری متصل شامل صدور سند خودکار، صندوق، خزانه و چک و بانک و 

  بلیط شناور، هتل و تور شناور و بلیط سیستمی(  رایگانبه همراه نرم افزار خرید و فروش شناور به صورت( 

 و پرداخت آنالین ایران اتصال به شبکه بانکی شتاب 

 Complete Inventory Management 

 Schedule Management 

 Multilingual Reservation Systems 

 Multi-currency 

 

 

 تعداد سگمنت در ماه نوع رزرو
 دیتا سنتر ایران

 مبلغ )تومان(

 فروش اینترنتی

 850 500تا  1

 545 5000تا  501

 430 40000تا  5001

 300 40000بیشتر از 

 فروش دفتر مرکزي

 420 1000تا  1

 325 5000تا  1001

 260 40000تا  5001

 195 40000بیشتر از 

 ایمپورتی

 210 2000تا  1

 170 5000تا  2001

 120 5000بیشتر از 
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 هتل

 نرم افزار فروش اینترنتی اتاق و خدمات هتل به آژانس های زیر مجموعه 

 به همراه تمامی امکانات مورد نیاز جهت مراکز رزرواسیون هتل 

 ه نرم افزار حسابداری متصل شامل صدور سند خودکار، صندوق، خزانه و چک و بانک و .....به همرا 

  بلیط شناور، هتل و تور شناور و بلیط سیستمی( رایگانبه همراه نرم افزار خرید و فروش شناور به صورت( 

 اتصال به شبکه بانکی شتاب و پرداخت آنالین 

 

 

 تعداد سگمنت در ماه نوع رزرو
 ر ایراندیتا سنت

 مبلغ )تومان(

 فروش اینترنتی

 195 1200تا  1

 170 3000تا  1201

 145 5000تا  3001

 80 10000تا  5001از 

 50 10000بیشتر از 

 فروش دفتر مرکزي

 145 1000تا  1

 120 3000تا  1001

 90 5000تا  3001

 65 5001بیشتر از 
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 (نیرا و ...  ) وب سرویسیپرواز 

 

 به آژانس های زیر مجموعه های سیستمی بند الفنتی پروازنرم افزار فروش اینتر 

 ..... به همراه نرم افزار حسابداری متصل شامل صدور سند خودکار، صندوق، خزانه و چک و بانک و 

 اتصال به شبکه بانکی شتاب و پرداخت آنالین 

 

 

 

 دیتا سنتر ایران نوع رزرو

 مبلغ )تومان( تعداد سگمنت در ماه

 داخلی - فروش اینترنتی
 1000 1000تا  1

 715 به باال 1001

 خارجی – فروش اینترنتی
 2000 1000تا  1

 1430 به باال 1001
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 خدمات گردشگري

  به آژانس های زیر مجموعه خدمات گردشگرینرم افزار فروش اینترنتی 

 فروشندگان خدمات گردشگری نیاز به همراه تمامی امکانات مورد 

 ار حسابداری متصل شامل صدور سند خودکار، صندوق، خزانه و چک و بانک و .....به همراه نرم افز 

 اتصال به شبکه بانکی شتاب و پرداخت آنالین 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد سگمنت در ماه نوع رزرو
 دیتا سنتر ایران

 مبلغ )تومان(

 110 هر تعداد فروش هر نوع فروش
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 پیامک

 

 متصل به سیستم رزرواسیون 

 کر بعد از هر رزروارسال پیامک تش 

 امکان ارسال پیامک به کانترهای فروش آژانس های زیر مجموعه 

 ارسال خودکار پیامک تبریک تولد و ازدواج کانترهای فروش آژانس های زیرمجموعه 

  مشتریانبه  ارسال خودکار پیامک تبریک تولد و ازدواج 

 ارسال خودکار پیامک میزان فروش نقدی هر شب به مدیر 

 هزار تومان 100د شارژ حداقل خری 

 

 

 

 

 دیتا سنتر ایران 

 تومان 42 پیامک فارسی

 تومان  42 پیامک انگلیسی
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 معرفی امکانات نرم افزار حسابداري

 

 حسابداری استاندارد دوبل 

  لینک لحظه ای وReal Time با سیستم فروش 

 صدور سند خودکار برای فروش 

 صدور سند خودکار برای اصالحیه های فروش 

 مکان تعریف سقف اعتبار و مهلت پرداخت برای کاربران و آژانس های زیرمجموعها 

 

 

 

 

 
 دیتاسنتر

 

 

 

 دیتا سنتر ایران نوع رزرو

البا در نتر برای کسانی که مشتریان آنها غاستفاده از این دیتاس

 ایران هستند پیشنهاد می باشد.

 ریال ایران نحوه پرداخت هزینه

Uptime 99% 


