
3.870.0007.570.00012.370.00019.970.00022.770.00035.970.000(ریال)لیوت 
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√√√√√×حَالِ بیي اًبارّا

√√√√√×هعیي اضخـاظ با ریسکاالّا ٍ چك ّا 

√√√√√×اعوـال ٍاسطِ

√√√√√×سطح دسترسي کاربراى

√√√√√×(اهاًي)ثبت چك ّاي ضواًتي

√×√×××هغایـرت گیـري

√×√×××تبذیل اسٌـاد هَلت بِ دائن ٍ دائن بِ هَلت

√√√√××... پرداخت بِ... دریافت از 

√√√√××تیپ لیوت

√√√√××هٌطمِ بٌذي طرف حسابْا

√√√√××Text  ، Excel ، HTML خرٍجي 

√√√√××گسارش عولکرد کاال طي دٍرُ

√√√√√√کاردکس تعذادي

√√√√××کاردکس ریالي کاال

√×√×××خالصِ فاکتَر  ٍ سٌذ

√√√√√×تخفیف سطري 

√×√×××لیوت ّوکار

√√√√√√(پَزباًکي )اتصال بِ دستگاُ کارت خَاى 

√×√×××ثبت فاکتـَرضایعات با ّر سر فصل دلخـَاُ

√×√×××سَد ٍ ترازًاهِ بر اساس لیوت دلخَاُ

√×√×××پریٌت حَالِ پخص / پریٌت حَالِ خـرٍج ٌّگام صذٍر فاکتَر

√×√×××ضوارُ سریال

√×√×××فاکتَراضاًتیَى

√×√×××پَرساًت درصذي از فرٍش /پَرساًت سطري

√×√×××چٌذ ارزي /هعیي ارزي / فاکتَر ارزي

 اهکاى اصالح سرفصلْاي پیص فرض بِ دلخَاُ 

کاربراى
×××√×√

√×√×××دٍ ٍاحذي اًبار

√√√√××رأس چك

√×√×××رأس فاکتَر

√√√√××گسارش هرٍر حساب ّا 

√×√×××گسارش کاالّاي فرٍش ًرفتِ

√√√√√√ّطذار کوتر بَدى لیوت فرٍش از خریذ

√×√×××اهکاى ثبت سٌذ هطابِ ٍ سٌذ هعکَس

√×√×××دستِ چك

√√√√√×کٌترل هیساى فرٍش صٌذٍق کاربر

√√√√√×تسَیِ فاکتَر بِ فاکتَر

√√√√√×ثبت ّسیٌِ در فاکتَر خریذ

√√√√××طراحي فاکتَر تَسط کاربر

√×√×××سٌذ اعطار

√√√√√×سٌذ دستي

جذٍل همایسِ اهکاًات ًسخِ ّاي فرٍضگاّي ًرم افسار ّلَ
:تواهي ًسخِ ّاي فرٍضگاّي ضاهل اًبار، هعرفي کاال ٍ اضخاظ ، صذٍر فاکتَر ،عولیات حسابذاري یکساى هیباضٌذ ٍ تفاٍت اصلي آى ّا بِ ضرح زیر هي باضذ

خریذ ٍ پطتیباًي آساى ًرم افسار حسابذاري ّلَ از طریك سایت 

www.hac.ir
021-38427:ضوارُ تواس 
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√√√√√√اهَر هالي اتَهاتیك

√×√×××گسارضات تجوعي // ادغام اسٌاد تجویعي

هحسابِ ٍ تْاتر ارزش افسٍدُ ٍ گسارش هعاهالت 

فصلي
√√√√√√

√×√×××الساط ٍ گسارضات هربَطِ

√√√√√×فرٍش فَري

√×√×××هراکس ّسیٌِ ٍ هراکس درآهذ 

√√√√√×چاپ بارکذ

√√√√××پریٌت رٍي چك

√√√√√×گسارش پرفرٍش تریي ٍ کن فرٍش تریي کاال

√×√×××ضرکتي10

√√√√√√گسارش هاًذُ حساب بذّکاراى ٍبستاًکاراى

√√√√√√گسارش سَد ٍ زیاى ّر فاکتَر طرف حساب ّر کاال

√√√√√√گسارش گیري از فرٍش بِ صَرت رٍزاًِ هاّاًِ ٍ غیرُ

√√√√××اس ام اس 


