لیست قیمت سامانه نوبتدهی درمانی آسانوبت نسخه پیشرفته
آذر 1395
ردیف

زیرسیستم

شرح امکانات

قیمت (ریال)

توضیحات

قیمت کل
(ریال)

1

2

زیر سیستم
نوبتدهی آفالین
زیر سیستم
نوبتدهی آنالین

3

ایستگاه فراخوان

4

فراخوان بیمار

5

فراخوان سردر
اتاق

6

سخت افزار تلفنی

7

استند لمسی

8

برندینگ

نرمافزار تلفنی

44,000,000

نرمافزار اپراتوری (حضوری)

14,000,000

نرمافزار استند لمسی

9,000,0000

نرمافزار موبایلی (اندروید)

9,000,000

سامانه تحت وب

12,000,000

سخت افزار به ازای هر ایستگاه

4,000,000

نرمافزار به ازای هر ایستگاه

5,000,000

سخت افزار به ازای هر فراخوان

2,400,000

نرمافزار به ازای هر فراخوان

2,500,000

سخت افزار ارتباطی با نمایشگر

4,000,000

نرمافزار فراخوان

1,400,000

67,000,000

21,000,000
9,000,000

در صورت خرید کامل زیر سیستم آفالین
به صورت متمرکز ،مبلغ  10میلیون ریال
تخفیف لحاظ میگردد.
هزینه هاستینگ سالیانه به عهده خریدار
میباشد.
تهیه نمایشگر با قابلیت ورودی HDMI
به عهده خریدار میباشد.

4,900,000
5,400,000

تهیه نمایشگر با قابلیت ورودی HDMI
به عهده خریدار میباشد.

سخت افزار تلفنی (چهار خط(

16,500,000

برای بیشتر از  8خط یا خطوط  E1لطفا

سخت افزار تلفنی (هشت خط(

19,500,000

تماس بگیرید.

استند صنعتی

75,000,000

مدل صنعتی ،ضدرطوبت و ضدغبار

استند غیر صنعتی

65,000,000

همراه با نمایشگر  19اینچ میباشد.

فعال سازی و تنظیمات نوبتدهی اینترنتی در
وبسایت مرکز درمانی

5,000,000

این قابلیت برای مراکز علوم پزشکی که
سامانه به صورت متمرکز پیاده سازی
شده باشد رایگان خواهد بود.



قیمت سخت افزارها در لحظه سفارش قطعی ،ممکن است تغییر کرده باشد.



راه اندازی سامانه رایگان است ولی هزینه های جانبی راه اندازی ،مانند ایاب و ذهاب ،اسکان و  ...به عهده خریدار
می باشد.



ایستگاه فراخوان ,شامل تجهیزات سخت افزاری جهت ارتباط با سرور و نرم افزار ،قابل نصب در سالن های انتظار
است که وضعیت نوبت ها را به بیماران نمایش داده و شماره نوبت جاری پزشکان را به بیمار اعالم میکند(مبلغ
نمایشگر جداگانه محاسبه میگردد).



فراخوان بیمار ,شامل تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری است که پزشک و یا منشی پزشک توسط آن میتوانند
بیمار را فراخوانی کنند.



فراخوان سردر اتاق ,شامل تجهیزات سخت افزاری جهت ارتباط با سرور و نرم افزار ،قابل نصب در سردر اتاق پزشک
است که شماره نوبت جاری همان پزشک را به بیمار اعالم میکند(مبلغ نمایشگر جداگانه محاسبه میگردد).



کلیه تجهیزات فراخوان و استند غیر صنعتی ،میتوانند بیسیم باشند.



در ایستگاه فراخوان و در فراخوان سردر اتاق پزشک ،میتوان به جای نمایشگر فقط از بلندگو استفاده کرد.



امکان سفارشی سازی سامانه بر اساس نیاز متقاضی وجود دارد (هزینه سفارشی سازی جداگانه محاسبه میگردد).

