
 

 

 خرید، فروش، مشارکت و رهن و اجاره و تقاضاهای قابلیت ثبت اطالعات امالک 

 تبلیغات امالک و بنگاه شما همراه با عکس در نیازمندی های نت موج رایگان قابلیت ارسال 

  مشاور امالک شما تلگرامیامالک به کانال قابلیت ارسال تبلیغات و خالصه اطالعات 

 پخش موسیقی آرامش بخش باگالری تصاویر آلبوم تصاویر، ایجاد ابلیت ق 

  به وب سایت شخصی مشاور امالک شماامالک اطالعات قابلیت ارسال 

  اتصال به برنامه اندرویدی اختصاصی مشاور امالک شماقابلیت 

  حساب و غیرهامکانات دفترچه تلفن، دفترچه یادداشت، یادآوری، ماشین 

  اجاره و سررسید نمودن امالک سررسیدامکان بایگانی 

 و امکان پیوست فایل موقعیت ملک بر روی نقشه ماهواره ای نمایش 

 ریز اطالعات امالک  تکی و گروهی چاپ ، ثبت گزارش بازدید 

 همزمان با ثبت ملک یا درخواست مشتری تلفنو ثبت در دفتر ارسال پیامک 

 ابزار محاسبه کمیسیون، تبدیالت رهن و اجاره، خبرنامه پیامکی و غیره 

 قابلیت صندوق مکانیزه و تهیه گزارش صورت معامالت فصلی 

 و بیش از هزار قابلیت دیگر 

 

 

  با نام و مشخصات امالک شماو شخصی  اینترنتیامکان سفارش وب سایت 

در این نسخه وب سایت کامال با نرم افزار همگام سازی می شود و کد ملک شما روی سایت و روی نرم 

 .تنها کافی است یک لحظه به اینترنت وصل شویدافزار شما یکی می شود. 

  امکان تهیه نسخه اندروید مشاور امالک 

                                           بر روی نسخه اندروید در نسخه اندروید می توانید فایل های خود را از 

 اطالعات را در هرجایی داشته باشید.

 :امکان تهیه برنامه اندروید تخصصی قابل نصب بر روی گوشی مشتریان 

                                     مشتریان فقط می توانند در بین اطالعات ملکی شما  ،در نسخه مشتریان

 د.برای شما اطالعات امالک خود را ارسال کننجستجو کنند 

  :نرم افزار حرفه ای چاپ قولنامهو چندین نرم افزار تخصصی امالک دیگر همانند،                       

 تبدیالت رهن و اجاره اندروید نرم افزارروید محاسبه کمیسیون، اندنرم افزار 

 اماکنات لکیدی نرم افزار مشاور امالک سرو

 

 

 

 

 اماکنات افزودنی 
 

 


