شرکت هشاٍرُ ّالِ افسار
فرم در خَاست خذهات هالی ٍ کاهپیَتری ٍ استقرار سیستن حسابذاری ّلَ
ًام ضخع  /ضشکت ..................................................... :
سشخشست هشتثف  ،آقا  /خاًن ...................................... :

تلفي ................................... :
ضواسُ ّوشاُ ......................... :

فکس ..................................... :
تؼذاد کاستش ......................... :

.
ضواسُ هاهَسیت .................................:
خذهات هَرد ًیاز  :آهَصش

هؼشفی حساتذاس

ٍسٍد اقالػات

حساتذاسی ٍ حساتشسی

اظْاسًاهِ هالیاتی ٍ اسصش افضٍدُ

خذهات آهَزشی :
 – 1آهَصش خػَغی ًشم افضاس حساتذاسی ّلَ دس هحل هطتشی ّش جلسِ  2ساػتی 1.400.000سیال +ایاب رّاب
 – 2آهَصش خػَغی ًشم افضاس حساتذاسی ّلَ دس ضشکت ّالِ افضاس ّش جلسِ  2ساػت 700.000سیال

تؼذاد جلسات هَسد دسخَاست ....... :
تؼذاد جلسات هَسد دسخَاست ....... :

 – 3آهَصش تِ غَست دٍسُ ای دس ضشکت ّالِ افضاس کِ تِ دٍ غَست تا ضْشیِ ٍ سایگاى (کاسآهَص  75سٍصُ) اًجام هی خزیشد .

خذهات هعرفی ٍ اعسام حسابذار :
 – 1هؼشفی حساتذاس توام ٍقت ً ،یوِ ٍقت ٍ خاسُ ٍقت هثتذی ٍ تا ساتقِ تا حقَق تَافقی ٍ تا ضشایف خاظ

تذٍى ًظاست ضشکت :

تا ًظاست ضشکت :

خذهات ٍرٍد اطالعات ٍ استقرار سیستن :
 – 1هطاٍسُ ٍ ٍسٍد اقالػات اٍل دٍسُ ( تشاص سشهایِ اٍلیِ ) ًشم افضاس ٍ آهادُ ساصی جْت کاس  ،ساػتی  800.000سیال
 – 2تشآٍسد ّضیٌِ استقشاسسیستن تا حؿَس کاسضٌاس دس هحل هطتشی غَست هی گیشد.

خذهات هالی ٍ هالیاتی  ،دفاتر قاًًَی ٍ اظْارًاهِ هالیاتی :
 – 1هؼشفی حساتذاس توام ٍقت  ،حساتشسی  ،تِ سٍص سساًی اقالػات  ،تحَیل دفاتش سٍصًاهِ ٍ کل  ،اظْاسًاهِ هالیاتی  ،اسائِ گضاسضات تحلیلی ٍ کاسضٌاسی ٍ
اسائِ اظْاسًاهِ هالیات تش اسصش افضٍدُ
 – 2هطاٍسُ ٍ هذیشیت دس اهش ساُ اًذاصی ضشکتْای تاصُ تاسیس دس اهش سیستن حساتذاسی  ،ثثت ضشکت  ،داسایی ٍ دفاتش قاًًَی

ایٌجاًة آقا  /خاًن  .....................................تا سوت  .................................دسخَاست خذهات  ......................دس هَسسِ  /ضشکت .........................................
تِ آدسس فَق الزکش ( آدسس هحل خذهات ) سا تِ سشخشستی آقا  /خاًن  ..................................داسم .

اهؿاء ..................................................:

تعرفِ خذهات هالی ٍ هالیاتی بظَرت حضَری ٍ با تَافق طرفیي هشخض هی گردد .

جْت اقالع اص ّضیٌِ خذهات هَسد ًیاص تا کاسضٌاساى ضشکت ّواٌّگی الصم سا تؼول آٍسیذ .

شوارُ تواس ارائِ خذهات شرکت ّالِ افسار 180-74483

فشم لیست قیوت ًشم افضاسّای حساتذاسی ّلَ اسائِ ضذُ اص قشف ضشکت ّالِ افضاس ( ًوایٌذگی سسوی هیذاى تْاسستاى )
ًَع

ػٌَاى

کذ

ضشح ػولکشد

قیوت

فرٍشگاّی  :ایي ًسخِ شاهل کلیِ عولیات اًبار ،خریذ ٍ فرٍش  ،گردش چک ٍباًک ٍ عولیات هالی بظَرت اتَهاتیک هی باشذ

فرٍشگاّی

سادُ

11

3.070.000

ایي ًسخِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ خایِ تِ اًؿوام  :اهکاى تؼشیف کاال دس سِ سكح ،اهکاى غذٍس
فاکتَسخاظ اتَهاسیَى فشٍضگاّْا ٍ ًوًَِ فیص خشیٌت ،اهکاى غذٍس خیص فاکتَس ،فاکتَس اهاًی ،ؾایؼات،
اهکاى ثثت سفاسضات خشیذ ،اهکاى ثثت کلیِ اهَس تاًکی ،ثثت کلیِ اهَس هشتَـ تِ چک ،ثثت دسیافتْا،
خشداختْا ،اًَاع گضاسضات کاال  ،فاکتَس ،اضخاظ ،چک ،تاًک ،اسٌاد ،دفاتش کل ،هؼیي ،تفؿیلی ،دفتشسٍصًاهِ،
گضاسش سَد تش اساس تاصُ صهاًی ،تش اساس فاکتَس ٍ کاال

هتَسف

12

6.070.000

ایي ًسخِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ سادُ (کذ )11تِ اًؿوام :ػولیات چٌذ اًثاسُ ،اهکاى ثثت چکْای
اهاًی ،ػولکشد ٍ کٌتشل کاهل ٍاسكِ ّا ،سكح دستشسی تشای کاستشاى ،اهکاى ثثت سٌذ حساتذاسی
(غیشاتَهاتیک) تػَست جضئی ،اهکاى ًوایص هؼیي اضخاظ تا سیض کاالّا ٍ چک ّا ،اهکاى اػوال فاکتَسّای
ًسیِ ٍ اػالم سشسسیذ اتَهاتیک هْلت تسَیِ فاکتَسّا ،اهکاى ثثت ّضیٌِ دس فاکتَس ،اهکاى اتػال تِ
تشاصٍّا ی دیجیتال ٍ اتػال تِ دستگاّْای ًوایطگش هطتشی ،اهکاى تْیِ گضاسضات تشاص آصهایطی 4 ٍ 2
ستًَی ،گضاسش ػولکشد دٍسُ ای اص اًثاس

خیطشفتِ

13

9.870.000

ایي ًسخِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ هتَسف (کذ )12تِ اًؿوام تیح قیوت ،دستِ تٌذی هطتشیْا،
خشٍجی تا خسًَذّای هختلف ،خشد اخت تِ ٍ دسیافت اص ،اهکاى خشیٌت چکْا ،اهکاى هحاسثِ ساس چکْا تِ
دٍ غَست سیالی ٍ صهاًی ،اقالػات ًوَداسی جْت اسصیاتی سیستن ٍ فشٍش ،گضاسضات خیطشفتِ (گشدش
کاالی قی دٍسُ ،کاسدکس سیالی ٍ تؼذادی ،هشٍس حساتْا ٍ )...

ضثکِ 2
کاستشُ

15

ایي ًسخِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ خیطشفتِ هی تاضذ(کذ ٍ )13اهکاى اؾافِ کشدى ّیچ کیتی تش سٍی آى
18.970.000
ًیست ٍ اهکاى اؾافِ کشدى ّیچ کاستشی سا ًذاسد.

برخی از اهکاًات قابل افسٍدى بِ ًسخِ ّای سادُ بِ باالی فرٍشگاّی
 . 1خشیٌت سٍی چک
 . 5اػوال ٍاسكِ ّا
 . 9خشیٌت حَالِ خخص
 . 13هشاکض ّضیٌِ
 . 17دٍ ٍاحذی اًثاس

 . 2چٌذ سشیالِ ضذُ ّش کاال
 . 6سكح دستشسی کاستشاى
 . 10فاکتَس اضاًتیَى
 . 14دستِ تٌذی هطتشیْا
 . 18تؼشیف دستِ چک

 . 4چٌذ اًثاسُ
 . 3ساس گیشی چک
 . 8اػوال اقساـ
 . 7ساتقِ ّوکاساى ٍ هطتشیاى
 . 12خالغِ فاکتَس
 . 11تیح قیوت
. 16کاسدکس سیالی
 . 15ساس گیشی فاکتَسّا
ً . 19وایص کاال ٍ چکْا دس هؼیي ٍ ...

تواهی ًشم افضاسّا داسای یک سال خذهات ٍ خطتیثاًی تلفٌی( )021-23067سایگاى هی تاضذ.
شرایط ًظب ٍ آهَزش:
ً)1ػة اٍلیِ ًشم افضاس فقف دس هحل ًوایٌذگی سایگاى هی تاضذ( هذت استفادُ اص ًػة سایگاى حذاکثش فقف یک هاُ هی تاضذ) ٍدس هحل
هطتشی ضاهل خشداخت ّضیٌِ هی تاضذ.
ًکتِ هْنً :شم افضاس تش سٍی تواهی ٍیٌذٍصّا قاتل ًػة هی تاضذ فقف دس غَست داضتي ٍیٌذٍز  01حتوا تایذ تاًک اقالػاتی  2008سا داضتِ
تاضیذ دس غیش ایي غَست جْت ًػة تاًک اقالػاتی  2008هبلغ  011.111سیال اص ضوا دسیافت هی ضَد.
)2جْت آهَصش سایگاى تایذ تا ضواسُ ّای  18087123تواس حاغل فشهاییذ ٍ هْلت استفادُ اص آهَصش سایگاى حذاکثش یک هاُ هی تاضذ.
.
)3جْت آهَصش خػَغی (ّضیٌِ ای) تا ضواسُ  02138427داخلی  112/111تواس حاغل فشهاییذ.

www.hac.ir

ضشکت ّالِ افضاس
لیست قیوت هحػَالت ضشکتی ٍ تَلیذی ًشم افضاس ّلَ اسائِ ضذُ اص قشف ضشکت ّالِ افضاس ( ًوایٌذگی سسوی هیذاى تْاسستاى )

ًَع

عٌَاى

کذ

شرح عولکرد

قیوت

شرکتی :ایي ًسخِ شاهل کلیِ عولیات اًبار ،خریذ ٍ فرٍش ،گردش چک ٍ باًک ٍ عولیات هالی بِ طَرت اتَهاتیک ٍ غیر اتَهاتیک هیباشذ.

شرکتی

سادُ

21

4.070.000

ًسخِ ضشکتی تا اهکاًات فَق تا قاتلیت دسج فاکتَس سسوی ٍ غیشسسوی ،سفاسش لیستی ،اهکاى گضاسضگیشی اص
سَد تش اساس تاصُ ّای صهاًی دلخَاُ ،فاکتَس ٍ کاال

هتَسف

22

7.970.000

ایي ًسخِ ضاهل ًسخِ سادُ (کذ  )21تِ اًؿوام ػولیات چٌذ اًثاسُ ،ثثت چکْای اهاًی ،ػولکشد ٍ کٌتشل ٍاسكِ
ّا ،سكح دستشسی تشای کاستشاى ،اهکاى ًوایص هؼیي اضخاظ تا سیض کاالّا ٍ چکْا ،تثذیل سٌذّای هَقت تِ
دائن ٍ تالؼکس ،ثثت یک ّضیٌِ دس فاکتَس خشیذ ،هغایشت گیشی اص تاًک ،غٌذٍق ،قشف حساتْا ،اهکاى استفادُ اص
تاسکذ خَاى ،تسَیِ فاکتَس تِ فاکتَس ،گضاسش ػولکشد دٍسُ ای اًثاس

خیطشفتِ

23

10.870.000

ایي ًسخِ ضاهل ًسخِ هتَسف (کذ  ) 22تِ اًؿوام اهکاى ًوایص سَد ّش کاالّ ،ش فاکتَس ٍ ّش قشف حساب تكَس
هجضا ،تیح قیوت ،دستِ تٌذی هطتشیْا ،خشٍجی تا خسًَذّای هختلف ،خشداخت تِ ٍ دسیافت اص ،اقالػات ًوَداسی
جْت اسصیاتی سیستن ٍ فشٍش ،گضاسضات خیطشفتِ (گشدش کاالی قی دٍسُ ٍ کاسدکس سیالی ٍ تؼذادی ،تشاصّای
آصهایطی  8 ٍ 6ستًَی ،هشٍس حساتْا ٍ  ،)...اهکاى هغایشت گیشی اص کلیِ سشفػلْا ،ساس چک ،خشیٌت چک

ٍیژُ

24

11.970.000

سٍش حساتذاسی ایي ًسخِ تػَست دائوی تَدُ ٍ ضاهل کلیِ اهکاًات ّلَ کذ  23تجض اهکاى ًوایص سَد ّش کاال،
ّش فاکتَس،

ضثکِ 2
کاستشُ

25

19.970.000

ایي ًسخِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ خیطشفتِ هی تاضذ(کذ ٍ )23اهکاى اؾافِ کشدى ّیچ کیتی تش سٍی
آى ًیست ٍ اهکاى اؾافِ کشدى ّیچ کاستشی سا ًذاسد.

تَلیذی :ایي ًسخِ شاهل کلیِ عولیات اًبار ،خریذ ٍ فرٍش ،گردش چک ٍ باًک ٍ عولیات هالی بِ اًضوام تَلیذ هی باشذ .

هتَسف

32

8.970.000

ایي ًسخِ ضاهل ًسخِ سادُ (کذ )31تِ اًؿوام ػولیات چٌذ اًثاسُ ،ثثت چکْای اهاًی ،ػولکشد ٍ کٌتشل ٍاسكِ
ّا ،سكح دستشسی تشای کاستشاى ،اهکاى ًوایص هؼیي اضخاظ تا سیضکاالّا ٍ چکْا ،تثذیل سٌذّای هَقت تِ دائن
ٍ تالؼکس ،ثثت یک ّضیٌِ دس فاکتَسخشیذ ،هغایشت گیشی اص تاًک ،غٌذٍق ،قشف حساتْا ،اهکاى استفادُ اص
تاسکذخَاى

خیطشفتِ

33

11.870.000

ایي ًسخِ ضاهل ًسخِ هتَسف (کذ ) 32تِ اًؿوام تَلیذ فشهَلِ ،تخویي تَلیذٍ فشٍش ،تیح قیوت ،دستِ تٌذی
هطتشیْا ،خشٍجی تا خسًَذّای هختلف ،اهکاى ًوایص سَد ّشکاالّ ،ش فاکتَس ٍ ّش قشف حساب تكَس هجضا،
اقالػات ًوَداسی جْت اسصیاتی سیستن ٍ فشٍش ،گضاسضات خیطشفتِ (گشدش کاال قی دٍسُ ،کاسدکس سیالی ٍ
تؼذادی ،تشاص آصهایطی  8 ٍ 6ستًَی ،هشٍس حساتْا ٍ  ،)...اهکاى هغایشت گیشی اص کلیِ سشفػل ّا

ضثکِ 2
کاستشُ

35

20.970.000

ایي ًسخِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ خیطشفتِ هی تاضذ(کذ ٍ )33اهکاى اؾافِ کشدى ّیچ کیتی تش سٍی
آى ًیست ٍ اهکاى اؾافِ کشدى ّیچ کاستشی سا ًذاسد.

41

16.670.000

ضاهل کلیِ اهکاًات ًشم افضاس ّلَ تا ایي تاسیخ ،دٍ جلسِ آهَصش سایگاى دس هحل ضشکت قشفِ ًگاس

42

19.970.000

اهکاًات ًسخِ جاهغ (کذ )41کِ اص حیث حساتذاسی دس سكح غٌؼتی هی تاضذ (جْت کاسخاًجات ٍ ) ...

44

29.970.000

ّلَ ضثکِ ضاهل کلیِ اهکاًات ًسخِ ّلَ کذ ٍ( 41یا ّلَ  )42تِ اًؿوام قاتلیت کاستشی  4کاستش تكَس ّوضهاى هی
تاضذ ٍ تِ اصاء ّش کاستش تیطتش اص ایي تؼذاد ،هثلغی تِ ًشم افضاس اؾافِ خَاّذ ضذ.

تَلیذی

سادُ

31

5.070.000

ایي ًسخِ ضاهل ًسخِ سادُ ضشکتی سادُ (کذ )21تِ اًؿوام ػولیات تَلیذ دس سكح سادُ هیثاضذ .

جاهع
طٌعتی
شبکِ

ّلَ

 .تواهی ًشم افضاسّا داسای یک سال خذهات ٍ خطتیثاًی تلفٌی( )021-23067سایگاى هی تاضذ.
شرایط ًظب ٍ آهَزش:
ً)1ػة اٍلیِ ًشم افضاس فقف دس هحل ًوایٌذگی سایگاى هی تاضذ( هذت استفادُ اص ًػة سایگاى حذاکثش فقف یک هاُ هی تاضذ) ٍدس هحل
هطتشی ضاهل خشداخت ّضیٌِ هی تاضذ.
ًکتِ هْنً :شم افضاس تش سٍی تواهی ٍیٌذٍصّا قاتل ًػة هی تاضذ فقف دس غَست داضتي ٍیٌذٍز  01حتوا تایذ تاًک اقالػاتی  2008سا داضتِ
تاضیذ دس غیش ایي غَست جْت ًػة تاًک اقالػاتی  2008هبلغ  011.111سیال اص ضوا دسیافت هی ضَد.
)2جْت آهَصش سایگاى تایذ تا ضواسُ ّای  18087123حاغل فشهاییذ ٍ هْلت استفادُ اص آهَصش سایگاى حذاکثش یک هاُ هی تاضذ.
)3جْت آهَصش خػَغی (ّضیٌِ ای) تا ضواسُ  02138427داخلی  112/111تواس حاغل فشهاییذ.
www.hac .ir

کیتْای قابل ًظب بر رٍی ًسخِ ّای پایِ ًرم افسار حسابذاری ّلَ

گشٍُ
هحػَل

هثلغ

ًام کیت ّا
خشیٌت حَالِ خخص/تجضیِ/تاسیخ هیالدی تِ جای ّجشی ضوسیٍ/اسكِ/خَسساًت سكشی/تثذیل اسص دس
فاکتَس/تخفیف سكشی/ثثت ّضیٌِ دس فاکتَس خشیذ/خرٍجی هتي ٍ اکسل/ثثت سٌذ هطاتِ ٍ سٌذ
هؼکَس/اًتخاب سش فػل خشٍج کاال ( ؾایؼات )/آخش دٍسُ اًثاس ( سَد ) تا فی خشیذ دلخَاُ/ضواسُ
سشیال/پریٌت حَالِ خرٍج از اًبار در ثبت فاکتَر/تَلیذ فشهَلِ/راس چک/ساس فاکتَس/کاردکس
ریالی کاال/چک ؾواًتی/حَالِ تیي اًثاسّا/دٍ ٍاحذی اًثاس/تیح قیوت/اًتخاب ػکس ّش کاال/لیست
سیاُ/ثثت لیستی چک/فاکتَس اضاًتیَى/تَؾیحات خیص فشؼ/خذهات تش حسة دسغذی اص هثلغ
فاکتَس/ادغام هؼیي چٌذ قشف حساب/خَسساًت دسغذی اص سَد فشٍش/تَؾیحات چٌذ سكشی ّش سكش

کیت ّای
ػوَهی

فاکتَس/اػوال تخفیفات هتٌَع/فی فشٍش تش حسة دسغذی اص فی خشیذ/ثثت کشایِ هطتشی دس
فاکتَس/سفاسش هاّیاًِ کاال/ػذم ثثت سٌذ ٍ فاکتَس ً /حَُ تسَیِ حساب دس خشیٌت فاکتَس/گضاسش ػولکشد
دٍسُ ای کاال/هٌكقِ تٌذی چک ّا ٍ قشف حساتْا/گضاسش کاالّای فشٍش ًشفتِ/تثذیل اسٌاد هَقت تِ

770.000

دائن ٍ تشػکس/ثثت سٌذ دس خیص فاکتَس/ػذم ًوایص قیوت دس خشیٌت فاکتَس /کٌتشل کذ فشٍضٌذُ صهاى
غذٍس فاکتَس/تسَیِ فاکتَس تِ فاکتَس/هعیي اشخاص با ریس کاال/تٌظین لیست قیوت ّا/ضواسُ دٍم
فاکتَس/خشداخت تِ  ........دسیافت اص /.........هغایرت باًکی ٍ /......خالطِ سٌذ/خالغِ فاکتَس/تؼییي حذاکثش
هثلغ جْت ّش کاال/لیست تذّکاساى اص تاسیخ خاظ/دستِ چک/هؼیي کاال/تذّکاساى ّشسٍص دّکاساى
تشاساس تاسیخ فاکتَس فشٍش/اهکاى تاسیخ اًقؽ /ثبت قیوت ّوکار ٍ هشتریاى
/

کیت ّای
ٍیژُ

اتضاس جاًثی

اقساـ ٍ گضاسضات/چٌذ اسصیّ/ضیٌِ حول/گضاسضات تجویؼی/فشٍش فَسی/هشکض ّضیٌِ ٍ
دسآهذ/چاج تاسکذ/خشیٌت سٍی چک

870.000

چٌذ شرکتی/اس ام اس

1570.000

داضثَسد هذیشیتی

1670.000

ٍب سشٍیس سكح 1

11.170.000

ٍب سشٍیس سكح 2

15.970.000

گضاسش ٍب سشٍیس

5.570.000

سفاسش گیشی سستَساى

2.970.000

ضواسُ تواس ّای ٍاحذ فشٍش 021-38427 :
https://t.me/HACir

ٍاحذ خطتیثاًی َّضوٌذ 9092305062 :
www.hac.ir

