
ساخت و سازهايپیمانمدیریت درنرم افزار برتر10

چه این قرارداد قرار است عمل کند به همراه دارد،این که حرفه ساخت و ساز شما چگونهمورددرضروري هايبینشقراردادها، 
داوم مقراردادهايدنیاي ساخت و ساز بدون عقد با مشتریان، نمایندگان، کارگران و پیمانکاران جزء باشد و چه با فروشندگان. 

به زمانهممتعددي را هاينامهتوافق مرتباًکه –تجارت ساخت و ساز هايسازمانکه به همین دلیل کندنمیو پایا حرکت 
و منابع را در نرم افزارهاي مدیریت پیمان قرار دهند.مأخذبایستمی–زنداندامیجریان 

براي متخصصان ساخت و ساز تواندمیکه ایمکردهما در این جا فهرستی از بهترین نرم افزارهاي مدیریت پیمان را گردآوري 
مفید باشد.

١-EasyBuild

EasyBuild) راه حل برنامه ریزي منابع سازمانی ،ERP ( و آزادانه متقابلايگونهو ساز را به ساخت هايپروژهتواندمیکه است
ک راه ان یگزارش دهنده مقروضات با کیفیت باال است و به عنوناد و یک بررسی کننده اسهمچنینافزاراین نرم نظارت کند.

.دهدمیاجازه مدیریت اسناد را این نرم افزار ساخت و ساز همچنین به پیمانکاران جزء.کندمیعمل جامعحل دو طرفه 
.شودمیبه ازاي هر گواهی شروع )دالر2500حدود (یورو 1750از قیمت:

٢-Equa٢ Evision

EVision .این محصول بر پایه یک نرم افزار حسابداري ساخت و ساز استMicrosoft Dynamic NAV،
Microsoft's ERP Systemبنابراین با کلیه محصوالت کندمیکوچک و متوسط کار ستدهايوبراي داد ،Microsoft شما

هازارشگتوانندمی. کل مجموعه همه چیز از مدیریت پروژه تا کنترل هزینه را در برمی گیرد. کاربران به آسانی کندمیهمخوانی
.گذاردمیتأثیرشانساختمانیشرکت و عملکردبر روي سالمت مالیهاپیماناز و دریابند که کدام یک را اجرا کنند

.شودمیشروع )دالر72000حدود (یورو 50000از :قیمت



٣-Explorer Eclipse

Explorer Eclipseبرنامه ریزي منابع سازمانی کامل براينیز یک راه حل)ERP( است که ازDocPro شکل مدیریت اسنادي ،
. کندنمیحساب هاافزونهبراي آن که خوب عمل کند روي Explorerاین نرم افزار مدیریت ساخت، ارتقا یافته است. نرم افزار 

و کاملی دارد.نقصبیو گزارش دهی العادهفوقاین نرم افزار خدمات مشتري
.شودمیدرجه بندي واحدهاو به تعداد کاربران و شودمیدالر شروع 19000از قیمت:

٤-GenieBelt

GenieBelt ،و بنابراین هر فرديکندمیراهم را فمجوزهاوح مختلفی از طیک نرم افزار پیشرو و کامل در حسابرسی است که س
مت هم هست.. این نرم افزار رایگان، کاربر دوست و به تناسب خوش قیماندمیمطلع ،که در پروژه دخیل باشد

.شودمیو به تناسب حجم پروژه درجه بندي شودمیدر ماه شروع )دالر30حدود (یورو 20از قیمت:

٥-Goldenseal by Turtle Creek Software

Goldensealدارد، بازي تريکوتاهپایان کار مختصر و مهمی را براي آن دسته از ساختمان سازان که ساخت و سازشاننقش
. این نرم افزار همراه استيکندبااشاندازيسازگار است اما کمی راه Windowsو MACنرم افزار با سیستم عامل .کندمی

گمانه زنی و محاسباتی یکپارچه شده است.هايویژگیایمن است و با کامالًمدیریت پروژه 
دالر براي چند کاربر مقطوع شده است.2195دالر تا 995دالر براي یک کاربر و 695دالر تا 295به قیمت:

٦-INAXUS

جوي اسناد. بیشتر در آسیا ، هم چون کنترل نسخه و جستدهدمیانعطاف پذیري از پیمان را ارائه هايویژگیاین نرم افزار جامع 
کرده است.بازآمریکا اروپا و در بازارجاي خود رامیانه رایج است و همچنین و خاور
بسته به پروژه متغیر است.قیمت:

٧-Jonas Premier

آسان است. العادهفوقاین نرم افزار فضاي ذخیره نامحدودي براي نگهداري قراردادهاي ارزشمند شما دارد و کار کردن با آن 
هاي مرسوم خود توانند فرممیکاربران در آن وباشد؛میهماهنگExcelو Microsoft Office Word ،Outlookهمچنین با 

، Microsoft Projectدر نرم افزار اجرا کنند. همچنین یک اپلیکیشن تلفن همراه دارد و با را درست کنند و مستیقماً

Quickbooks شودمیبسیاري دیگر همگام و.
دالر به ازاي هر کاربر اپلیکیشنی در هر 25دالر به ازاي هر کاربر در هر ماه و 150دالر براي یک بار راه اندازي، 6500قیمت:

ماه.

٨-Knowify

Knowifyتا یکی از بهترین نرم افزارهاي مدیریت ساخت و است فکر همه چیز را کرده رسدمیبه نظر ،نرم افزاري همه کاره
ي برگه ثبت ساعات کارهمچونیخوبهايویژگیبسیار ضروري است. همچنین نرم افزار براي پیمانکاران جزء پیمان باشد. این

در تلفن همراه، آموزش رایگان و غیره دارد.



٩-Pro DBX

ProDBX نرم افزاربراي همه احجام پروژه است. یک گزینه عالی از نرم افزارهاي مدیریت پیمان،digidoc هایی را پیشنهاد
قابل جستجو به صورت آنالین نیز هست. ودهدمیقرار ، سیستمی که کلیه قراردادها و فرم ها را به سرعت در دسترس دهدمی

Pro DBX را با مصالحشاندهدمیهمچنین به کاربران اجازهGPS ،خرید را هايسفارش، دهدمیصورت کاال ردیابی کنند
.کندمیدر مدیریت وظایف عرضه هاییتواناییو کندمیساعت کاري را مدیریت هايکارتو هاپرداخت، صورت دهدمیپوشش 
و بر اساس نیاز شرکت شودمیشروع )دالر به ازاي خرید ماهانه150ی ازبا حداقل(دالر به ازاي هر کاربر در ماه 15از قیمت:

.یابدمیشما به تناسب افزایش 

١٠-RENOMii

RENOMii به آسانی این نرم توانندمی: اگرچه پیمانکاران جزء گیردمیبه شدت توسط ساختمان سازان مورد استفاده قرار
خیره اطالعات و مجوزهاي قابل تجاري به کار ببرند. همچنین فضاي رایگان و نامحدودي براي ذهايپیمانافزار را براي مدیریت 

.دهدمیدر تنظیمات سفارشی به کاربر توجهی
در ماه.)دالر آمریکا30یا حدود (دالر کانادا 43در سال یا )دالر آمریکا280یا حدود (دالر کانادا 399قیمت:
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