شوارُ سریال----- :

پیش فاکتور فروش کاال و خذمات

تاریخ :

مشخصات فروشنذه

ًام شخص حقیقی/حقَقی :ناصر جاللی

شوارُ اقتصادی---- :

ًشاًی کاهل استاى :خراساى

شْر :هشْذ

کذ پستی دُ رقوی:

ًشاًی :بلوار هعلن – بین هعلن  21و  21پالک 192

شوارُ تلفيً/وابر:

هوراه 29220230090 :

شوارُ ثبت /شوارُ هلی0943244986 :
9189817548

مشخصات خریذار
ًام شخص حقیقی/حقَقی:

شوارُ اقتصادی:

شوارُ ثبت /شوارُ هلی:

ًشاًی کاهل استاى:

کذ پستی دُ رقوی:

شْر:

ًشاًی:

شوارُ تلفيً/وابر:
مشخصات کاال یا خذمات مورد معامله
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ردیف

کذ کاال

شرح کاال یا خذهت

تعذاد/
هقذار

ٍاحذ

هبلغ ٍاحذ

اًذازُ گیری

(ریال)
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هبلغ

هبلغ کل پس از

جوع هالیات ٍ عَارض

جوع هبلغ کل بعالٍُ جوع

تخفیف

تخفیف (ریال)

(4درصذ ارزش افسٍدُ) ریال

هالیات ٍ عَارض (ریال)

7-8

مجموع نرخ مالیات و عوازض *9

9+01

0222222 0222222

----

0222222
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0022222

0222222

----

0222222

022222

0022222

ًحَُ هحاسبِ بر اساس شوارُ ستَى

جوع کل :

نرم افزار نگهذاری و تعویرات اکسل

Excel CMMS

 0022222ریال

 2نسخه

عذد

شرایط ٍ ًحَُ فرٍشً :قذی  غیرًقذی 
تَضیحات :فرٍشٌذُ بِ هذت سِ هاُ از ًرم افسار ًت اکسل تَسط ایویل ٍ تلفهي پیشهتیباًی
کاهل را اًجام هی دّذ ٍ هَارد درخَاستی را اصالح ٍ تعذیل هی ًوایذ ٍ فقط یک بار یَزًین ٍ
پسَرد ًرم افسار را بِ خریذار اعالم هیٌوایذ(.شوارُ کارت باًک هلهت 6104337083569499

اهضاء فرٍشٌذُ ً :اصر جاللی

هبلغ کل (ریال)
6 *4

سه هیلیوى و سیصذ هزار ریال

شوارُ حساب 1402005385 :بٌامً :اصر هحوذی جاللی)

7

ایي ًرم افسار دارای کارکرد ّای ریل هی باشذ:
کذیٌگ ٍ استاًذاردسازی ًیرٍی اًساًی ،بازُ ّای زهاًی اًجام فعالیت ّا ٍ، ...کذیٌگ هاشیي آالت ٍ
دستگاُ ّا،طرح ریسی ًگْذاری ٍ تعویرات ،برًاهِ ریسی  ،صذٍر دستَر کار بر اساس برًاههِ ریهسی ٍ
طرح ریسی ًت پیشگیراًِ ٍ پیشبیٌاًِ،ثبت اطالعات اًجام سرٍیس ّای دٍرُ ای (پیشهگیراًِ) ،ثبهت
اطالعهههات اًجهههام تعویهههرات اضهههرراری،گسارش شهههاخصّهههای ًگْهههذاری ٍ تعویهههرات،
)ً،(MTBF,MTTR,MDTوَدارّای رًٍذ تغییرات شاخص ّای ًگْذاری ٍ تعویرات ()MTBF,MTTR

هْر ٍ اهضاء خریذار:

