
 

 

 

 
 شرکت مشاوره هاله افزار

 فرم در خواست خدمات مالی  و کامپیوتری و استقرار سیستم حسابداری هلو

 

..          فکس : ......................................تلفن : ................................نام شخص / شرکت : .....................................................                

....تعداد کاربر : .....................سرپرست مرتبط ، آقا / خانم : ......................................             شماره همراه : .........................         

 

. 

 شماره ماموریت :.................................
 

و ارزش افزوده یسی             اظهارنامه مالیات: آموزش           معرفی حسابدار           ورود اطالعات            حسابداری و حسابر خدمات مورد نیاز  

 خدمات آموزشی :

تعداد جلسات مورد درخواست :  .......         +ایاب ذهاب ریال .0003000. یساعت 2هر جلسه  مشتری نرم افزار حسابداری هلو در محل خصوصی آموزش – 1  

.....درخواست :  .تعداد جلسات مورد ریال                       000.0003.ساعت  2هاله افزار هر جلسه  در شرکت هلو نرم افزار حسابداری خصوصی آموزش – 2  

روزه( انجام می پذیرد . 75هاله افزار که به دو صورت با شهریه و رایگان )کارآموز  آموزش به صورت دوره ای در شرکت – 3  

حسابدار : و اعزام خدمات معرفی  

: شرکت با نظارت      :  شرکت بدون نظارت     ، نیمه وقت و پاره وقت مبتدی و با سابقه با حقوق توافقی و با شرایط خاص معرفی حسابدار تمام وقت – 1  

 خدمات ورود اطالعات و استقرار سیستم :

 ریال 2.000.000، ساعتی نرم افزار و آماده سازی جهت کار ) تراز سرمایه اولیه (  اطالعات اول دوره ورودمشاوره و  – 1

 مشتری صورت می گیرد. با حضور کارشناس در محل سیستماستقرار هزینه برآورد – 2

دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی : مالی و مالیاتی ، خدمات  

و  و کارشناسی معرفی حسابدار تمام وقت ، حسابرسی ، به روز رسانی اطالعات ، تحویل دفاتر روزنامه و کل ، اظهارنامه مالیاتی ، ارائه گزارشات تحلیلی – 1

 ارزش افزوده مالیات بر ارائه اظهارنامه

ی ، ثبت شرکت ، دارایی و دفاتر قانونیمشاوره و مدیریت در امر راه اندازی شرکتهای تازه تاسیس در امر سیستم حسابدار – 2  

 

 

......... در موسسه / شرکت .........................................اینجانب آقا / خانم ..................................... با سمت ................................. درخواست خدمات .............  

امضاء :..................................................               آدرس محل خدمات ( را به سرپرستی آقا / خانم .................................. دارم .به آدرس فوق الذکر )   

 تعرفه خدمات مالی و مالیاتی بصورت حضوری و با توافق طرفین مشخص می گردد .

نیاز با کارشناسان شرکت هماهنگی الزم را بعمل آورید . جهت اطالع از هزینه خدمات مورد  

021-38427 شماره تماس ارائه خدمات شرکت هاله افزار   
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 فرم لیست قیمت نرم افزارهای حسابداری هلو ارائه شده از طرف شرکت هاله افزار ) نمایندگی رسمی میدان بهارستان (

وع
)ریال(قیمت کد عنوان ن  شرح عملکرد 

 فروشگاهی : این نسخه شامل کلیه عملیات انبار، خرید و فروش ، گردش چک وبانک و عملیات مالی بصورت اتوماتیک می باشد

 6.000.000 11 ساده

ن صدور این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه  به انضمام : امکان تعریف کاال در سه سطح، امکا

، نی، ضایعاتفروشگاهها و نمونه فیش پرینت، امکان صدور پیش فاکتور، فاکتور امافاکتورخاص اتوماسیون 

ریافتها، دامکان ثبت سفارشات خرید، امکان ثبت کلیه امور بانکی، ثبت کلیه امور مربوط به چک، ثبت 

وزنامه، رلی، دفترپرداختها، انواع گزارشات کاال، فاکتور، اشخاص، چک، بانک، اسناد، دفاتر کل، معین، تفضی

 گزارش سود بر اساس بازه زمانی، بر اساس فاکتور و کاال

 12.870.000 12 متوسط

ت چکهای ( به انضمام: عملیات چند انباره، امکان ثب11این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده )کد

ی حسابدارامانی، عملکرد و کنترل کامل واسطه ها، سطح دسترسی برای کاربران، امکان ثبت سند 

ل )غیراتوماتیک( بصورت جزئی، امکان نمایش معین اشخاص با ریز کاالها و چک ها، امکان اعما

ن تور، امکافاکتورهای نسیه و اعالم سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها، امکان ثبت هزینه در فاک

شی راز آزماییه گزارشات تاتصال به ترازوهای دیجیتال و اتصال به دستگاههای نمایشگر مشتری، امکان ته

 ستونی، گزارش عملکرد دوره ای از انبار 4و  2

 37.000.000 13 پیشرفته

، ( به انضمام تیپ قیمت، دسته بندی مشتریها12این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه متوسط )کد

کها به چس خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، امکان پرینت چکها، امکان محاسبه را

گردش دو صورت ریالی و زمانی، اطالعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش، گزارشات پیشرفته )

 کاالی طی دوره، کاردکس ریالی و تعدادی، مرور حسابها و ...(

 2شبکه  

 کاربره
15 91.000.000 

ر روی هیچ کیتی ب ( و امکان اضافه کردن13این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته می باشد)کد

 آن نیست و امکان اضافه کردن هیچ کاربری را ندارد.

 برخی از امکانات قابل افزودن به نسخه های ساده به باالی فروشگاهی

 . چند انباره 4   . راس گیری چک                  3. چند سریاله شده هر کاال                2. پرینت روی چک                    1

 . اعمال اقساط 8    . سابقه همکاران و مشتریان     7. سطح دسترسی کاربران                  6. اعمال واسطه ها                     5

 اکتور. خالصه ف 12         . تیپ قیمت                 11. فاکتور اشانتیون                         10. پرینت حواله پخش                 9

 .کاردکس ریالی 16       . راس گیری فاکتورها        15. دسته بندی مشتریها                   14. مراکز هزینه                        13

 ... و. نمایش کاال و چکها در معین  19. تعریف دسته چک                      18. دو واحدی انبار                    17
 

( رایگان می باشد.021-23067تمامی نرم افزارها دارای یک سال خدمات و پشتیبانی تلفنی)  

 

 شرایط نصب و آموزش:

1(نصب اولیه نرم افزار فقط در محل نمایندگی رایگان می باشد) مدت استفاده از نصب رایگان حداکثر فقط یک ماه می باشد( ودر محل 

 مشتری شامل پرداخت هزینه می باشد.

نکته مهم: نرم افزار بر روی تمامی ویندوزها  قابل نصب می باشد  فقط  در صورت داشتن ویندوز 10 حتما باید بانک اطالعاتی 2008 را داشته 

.ریال از شما دریافت می شود 0000.07مبلغ   2008باشید در غیر این صورت جهت نصب بانک اطالعاتی   

 2(جهت آموزش رایگان باید با شماره های 02123067 تماس حاصل فرمایید و مهلت استفاده از آموزش رایگان حداکثر یک ماه می باشد.

تماس حاصل فرمایید. 111/112داخلی  02138427جهت آموزش خصوصی )هزینه ای( با شماره (3  
 

www.hac.ir 
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) نمایندگی رسمی میدان بهارستان (لیست قیمت محصوالت شرکتی و تولیدی نرم افزار هلو ارائه شده از طرف شرکت هاله افزار   

وع
 ن

)ریال(قیمت کد عنوان  شرح عملکرد 

و غیر اتوماتیک میباشد. شرکتی: این نسخه شامل کلیه عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به صورت اتوماتیک  

 8.370.000 21 ساده
گیری از فاکتور رسمی و غیررسمی، سفارش لیستی، امکان گزارش نسخه شرکتی با امکانات فوق با قابلیت درج

 سود بر اساس بازه های زمانی دلخواه، فاکتور و کاال

 17.000.000 22 متوسط

نترل ک( به انضمام عملیات چند انباره، ثبت چکهای امانی، عملکرد و 21این نسخه شامل نسخه ساده )کد 

ندهای مکان نمایش معین اشخاص با ریز کاالها و چکها، تبدیل سواسطه ها، سطح دسترسی برای کاربران، ا

ن بها، امکاموقت به دائم و بالعکس، ثبت یک هزینه در فاکتور خرید، مغایرت گیری از بانک، صندوق، طرف حسا

 استفاده از بارکد خوان، تسویه فاکتور به فاکتور، گزارش عملکرد دوره ای انبار

 40.700.000 23 پیشرفته

ساب ح( به انضمام امکان نمایش سود هر کاال، هر فاکتور و هر طرف 22نسخه شامل نسخه متوسط )کد  این

اطالعات  بطور مجزا، تیپ قیمت، دسته بندی مشتریها، خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از،

کاردکس ریالی و  نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش، گزارشات پیشرفته )گردش کاالی طی دوره و

لها، راس چک، ستونی، مرور حسابها و ...(، امکان مغایرت گیری از کلیه سرفص 8و  6تعدادی، ترازهای آزمایشی 

 پرینت چک

 60.000.000 24 ویژه
د هر بجز امکان نمایش سو 23روش حسابداری این نسخه بصورت دائمی بوده و شامل کلیه امکانات هلو کد 

 کاال، هر فاکتور،

 2شبکه 

 کاربره
25 96.000.000 

ی بر ( و امکان اضافه کردن هیچ کیت23این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته می باشد)کد

 روی آن نیست و امکان اضافه کردن هیچ کاربری را ندارد.

انضمام تولید می باشد .تولیدی: این نسخه شامل کلیه عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به   

( به انضمام عملیات تولید در سطح ساده میباشد .21این نسخه شامل نسخه ساده شرکتی ساده )کد 11.500.000 31 ساده  

 21.000.000 32 متوسط
ها، سطح طه ( به انضمام عملیات چند انباره، ثبت چکهای امانی، عملکرد و کنترل واس31این نسخه شامل نسخه ساده )کد

ک یلعکس، ثبت دسترسی برای کاربران، امکان نمایش معین اشخاص با ریزکاالها و چکها، تبدیل سندهای موقت به دائم و با

 هزینه در فاکتورخرید، مغایرت گیری از بانک، صندوق، طرف حسابها، امکان استفاده از بارکدخوان

 45.000.000 33 پیشرفته

ته بندی ( به انضمام تولید فرموله، تخمین تولیدو فروش، تیپ قیمت، دس32این نسخه شامل نسخه متوسط )کد

جزا، ممشتریها، خروجی با پسوندهای مختلف، امکان نمایش سود هرکاال، هر فاکتور و هر طرف حساب بطور 

الی و اطالعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش، گزارشات پیشرفته )گردش کاال طی دوره، کاردکس ری

 استونی، مرور حسابها و ...(، امکان مغایرت گیری از کلیه سرفصل ه 8و  6ادی، تراز آزمایشی تعد

 2شبکه 

 کاربره
35 100.000.000 

ی بر ( و امکان اضافه کردن هیچ کیت33این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته می باشد)کد

 روی آن نیست و امکان اضافه کردن هیچ کاربری را ندارد.

مع
جا

 

 رشامل کلیه امکانات نرم افزار هلو تا این تاریخ، دو جلسه آموزش رایگان در محل شرکت طرفه نگا 82.000.000 41 

ی
عت

صن
 

 ( که از حیث حسابداری در سطح صنعتی می باشد )جهت کارخانجات و ... (41امکانات نسخه جامع )کد 96.000.000 42 

و 
هل

که
شب

 

 44 144.000.000 
طور همزمان بکاربر  4( به انضمام قابلیت کاربری 42)و یا هلو  41شامل کلیه امکانات نسخه هلو کدهلو شبکه 

 می باشد و به ازاء هر کاربر بیشتر از این تعداد، مبلغی به نرم افزار اضافه خواهد شد.

 . تمامی نرم افزارها دارای یک سال خدمات و پشتیبانی تلفنی)23067-021( رایگان می باشد.

 شرایط نصب و آموزش:

1(نصب اولیه نرم افزار فقط در محل نمایندگی رایگان می باشد) مدت استفاده از نصب رایگان حداکثر فقط یک ماه می باشد( ودر محل 

 مشتری شامل پرداخت هزینه می باشد.

نکته مهم: نرم افزار بر روی تمامی ویندوزها  قابل نصب می باشد  فقط  در صورت داشتن ویندوز 10 حتما باید بانک اطالعاتی 2008 را داشته 

ریال از شما دریافت می شود. 0000.07مبلغ   2008باشید در غیر این صورت جهت نصب بانک اطالعاتی   

 2(جهت آموزش رایگان باید با شماره های 02123067 حاصل فرمایید و مهلت استفاده از آموزش رایگان حداکثر یک ماه می باشد.

تماس حاصل فرمایید. 111/112داخلی  02138427آموزش خصوصی )هزینه ای( با شماره  (جهت3  
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 کیتهای قابل نصب بر روی نسخه های پایه نرم افزار حسابداری هلو
 

 فرم لیست قیمت کیت های عمومی و ویژه

 )با احتساب مالیات بر ارزش افزوده(

 1.170.000 عمومی حواله بین انبارها

 یک اساس بر که کاالها و انبارها ورود و ثبت در تکرار بر عالوه میتوان امکان این با

. کرد جابجا انبارها بین را کاالها و نمود برداری کپی خاص کاالی یا گروه یا  انبار

 را خاص( اصلی گروه) انبار یک در کاالیی موجودی از بخشی یا کل که صورت بدین

.نمود منتقل دیگری انبار به  

اشخـاص با ریزکاالها و چک هامعین   1.170.000 عمومی 

با این امکان میتوان در هنگام تهیه گزارش از معین اشخاص )صورتحساب اشخاص( 

حساب اشخاص ،  جزییات هر مراوده ، عالوه بر مبالغ مراوده های انجام شده و مانده 

رویت نمود.جزییات نحوه تسویه فاکتورها و جزییات فاکتور بهمراه کاالهای آن را   

 

 1.170.000 عمومی اعمـال واسطه

با این امکان میتوان اشخاصی را بعنوان واسطه تعریف و در قبال مراودات مالی یا 

فاکتورها مبلغ یا درصدی از کل مراوده را بعنوان پورسانت یا کمیسیون  اعمال نمود 

. 

 

 1.170.000 عمومی سطح دسترسی کاربران

برای کاربران نرم افزار نام کاربری و کلمه عبور تعریف نمود با این امکان میتوان 

بنحوی که مدیر سیستم توانایی ایجاد محدوده دسترسی  برای هر منو و جزییات 

 نرم افزار را داشته باشد.

 

 1.170.000 عمومی ثبت چک های ضمانتی)امانی(

پرداختنی را در نرم افزار با این امکان میتوان اسناد ضمانتی و یا امانی دریافتنی و یا 

ثبت نمود بنحوی که در قسمتی جداگانه از چکهای دریافتی/پرداختی گزارشات 

 جداگانه ای نیز داشته باشد.

 

 1.170.000 عمومی مغایـرت گیـری

با این امکان میتوان در گزارشات دفاتر کل/معین/تفضیلی، معین اشخاص، معین 

غایرت گیری نمود. این امکان بصورت دستی و صندوق و ریز عملکرد بانک اقدام به م

 توسط کاربر عمل مینماید.

 

تبدیل اسنـاد موقت به دائم و دائم به 

 موقت
 1.170.000 عمومی

با این امکان میتوان اسنادی که توسط مدیر سیستم تایید نهایی شده است را به 

حالت موقت حالت دائمی تبدیل و تا مادامی که مدیر سیستم این اسناد را به 

 بازنگرداند  قابل اصالح و حذف نمیباشد .

 

... دریافت از ... پرداخت به  1.170.000 عمومی 

با این امکان می توان در امـور مالی اتوماتیک در قسمت هزینه و درآمد بجز ثبت 

 سرفصلهای هزینه و درآمد با سایر سر فصلهـا نیز سنـد ثبت نمود.

 

 1.170.000 عمومی تیپ قیمت

قیمت فروش تعریف و در هنگام صدور فاکتور  10با این امکان می توان برای هر کاال 

 فروش از آن استفاده نمود.

 

 1.170.000 عمومی منطقه بندی طرف حسابها

با این امکان می توان برای چکهـا وطـرف حسابهـا دسته بندی هـای مختلف 

دلخواه را تهیه نمود .تعـریف و  در گزارشات بر اساس آن دسته بندی گزارش   
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Textخروجی     ، Excel  ،HTML 1.170.000 عمومی 

با این امکان میتوان از کلیه گزارشات ستـونی نرم افـزار،  فایل خروجی با 

 پسوندهای فـوق تهیه نمود.

 

 1.170.000 عمومی گزارش عملکرد کاال طی دوره

از کاالهای گروه یا انبار خاص با این امکان میتوان از یک کاالی خاص یا بصورت کلی 

، گزارشی مبنی بر موجودی اول دوره ، تعداد خرید و فروش و مرجوعیات طی دوره 

 و نیز موجودی فعلی در بازه زمانی مشخص تهیه نمود.

 

 1.170.000 عمومی کاردکس ریالی کاال

دوره و با این امکان میتوان گزارشی از ورود و خروج و موجودی کاالی انبار در اول 

 طی دوره بر اساس قیمت خرید تهیه نمود.

 

 1.170.000 عمومی خالصه فاکتور

تاریخ را بر اساس نام کاالهای مشابه بصورت  2با این امکان میتوان فاکتورهای مابین 

ادغام شده ویا بدون ادغام با درج تاریخ هر کاال بشکل نمونه  فاکتور پرینت تهیه 

 نمود .

 

 1.170.000 عمومی تجزیه

با این امکان میتوان یک کاال را به قطعـات مختلف تجزیه و بصورت جداگانه 

-تقریباً برعکس عملیات تولیدمی باشد  -استفاده نمود  

 

 1.170.000 عمومی ثبت و گزارش سابقه همکاران

با این امکان میتوان هنگام صدور فاکتور پس از انتخاب هرکاال و زدن کلید فوری 

فروش و یا خرید آن کاال به شخص انتخاب شده در فاکتور و یا کلیه اشخاص سابقه 

 را رؤیت نمود.

 

فی فـروش براساس درصدی ) %( از 

 خرید
 1.170.000 عمومی

با این امکان میتوان قیمت فروش کلیه کاالها را براساس درصدی از آخرین قیمت 

 خرید تعریف نمود.

 

ثبت فاکتـورضایعات با هر سر فصل 

 دلخـواه
 1.170.000 عمومی

با این امکان میتوان کاالی موجود در انبار را  با سر فصلی غیر از سرفصل  فروش و 

 ضایعات از انبار خارج نمود .

 

امکان ورود لیستی اسناد دریافتی و 

 پرداختی
 1.170.000 عمومی

مانند با این امکان میتوان جهت سهولت در کار،  اسناد دریافتنی و پرداختنی 

 چکهای اول دوره را بصورت لیستی و سریع وارد نمود.

 

حداکثر مبلغ و تعـداد کل چکهـای 

 صـادره در یک ماه
 1.170.000 عمومی

با این امکان میتوان سقف مبلـغ هر چک و چکهای یک ماه را وارد و در صورت 

صورت  پرداخت چکی بیش از مبالغ  فـوق نرم افزار پیغام هشدار صادر میکند و در

 تأیید آن عملیات انجام می گیرد

 

 1.170.000 عمومی سود و ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه

با این امکان میتوان سود را بر اساس ارزش روز کاالهای موجود مشاهده نمود بدین 

 صورت که قیمت روز کاالها را وارد و سود مربوطه را مشاهده نمود.

 

پرینت حواله خـروج هنگام صدور 

 فاکتور
 1.170.000 عمومی

با این امکان میتوان همزمان با صدور فاکتور فروش ، پرینت حواله ای مانند فاکتـور 

ولی بدون قیمت تهیه نمود که در مواردی که انبار و فروشگاه با هم فاصله دارد 

 کاربرد زیادی خواهد داشت.

 

تعیین حداقل و حداکثر مبلغ برای هر 

 کاال
 1.170.000 عمومی

با این امکان میتوان حداقل و حداکثر قیمت فروش را برای هر کاال تعریف نمود تا در 

هنگام صدور فاکتور در صـورت تخطی از این قیمتها سیستم پیغام هشدار صادر 

 کند.

 

با این امکان میتوان لیست کسانی که از یک تاریخ خاص به بعد بدهکار شده اند را  1.170.000 عمومی لیست بدهکاران از یک تاریـخ خاص
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 تهیه  نمود.

 

 1.170.000 عمومی لیست بدهکاران از تاریـخ فاکتور

با این امکان میتوان لیست بدهکارانی که توسط صدور فاکتور بدهکار شده اند و از 

یه .نمود .آن تاریخ به بعد وجهی ازآنها دریافت نشده را ته  

 

 1.170.000 عمومی عدم نمایش معین یک منطقه خاص

با این امکان میتوان بعد از منطقه بندی مشتریان ، یک منطقه خاص را از سایرین 

 جدا و اجازه رؤیت معین این گروه را از سایر کاربران گرفت.

 

پورسانت درصدی از سود فروش واخرین 

 مبلغ خرید
 1.170.000 عمومی

امکان هنگام  صـدور فاکتـور مبلغ پورسانت واسطه فاکتور، براساس درصدی با این 

 از سود ناویژه آن فاکتور محاسبه و به حساب واسطه اعمال میگردد.

 

 1.170.000 عمومی پرینت حواله پخش

با این امکان میتوان برای یک یا چند فاکتور، حواله های مختلفی را صادر نمود. این 

مورین پخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سپس میتوان از حواله ها توسط ما

گزارشات مربوطه برای تهیه گزارش وضعیت وصول مبالغ فاکتورها توسط مامورین 

 وصول گزارش تهیه نمود .

 

 1.170.000 عمومی شماره سریال

با این امکان میتوان در هنگام صدور فاکتور، شماره سریال کاال را  وارد  و در 

گزارشات انبار ، موجودی کاالها را بر اساس شماره سریالها و  نیز در گزارشات 

 فاکتورخرید و فروش هرشماره سریال را بررسی و مشاهده نمود.

 

 1.170.000 عمومی شماره دوم فاکتـور

با این امکان میتوان عالوه بر شماره اصلی فاکتـور که دارای شمارنده اتوماتیک 

ا نیز بعنوان شماره دوم وارد نمود.است شماره دیگری ر  

 

 1.170.000 عمومی انتخاب عکس برای هر کاال

با این امکان میتوان در فرم معـرفی کاال ، به هر کاال تصویری اختصاص داد و در 

 صـدور فاکتـور پس از انتخاب کاال، عکس کاالی مربوطه را رؤیت نمود.

 

 1.170.000 عمومی فاکتوراشانتیون
امکان میتوان فاکتور با مبلغ صفر صادر نمود.با این   

 

 1.170.000 عمومی پورسانت سطری

با این امکان میتوان در هنگام صدور فاکتور برای هر سطر، مبلغ یا درصد خاصی 

 پورسانت مشخص و به حساب واسطه اعمال نمود.

 

 1.170.000 عمومی کنترل کد فروشنده

مجوز صدور فاکتور را دارند، در هنگام  با این امکان جهت کنترل کاربرانی که

 استفاده از فاکتور ، کد فروشنده پرسیده خواهد شد.

 

 1.170.000 عمومی توضیحات پیش فرض

با این امکان میتوان شرح و توضیحات دلخواه و پرکاربرد را نعریف و در هنگام صدور 

 فاکتور و سند از آ ن استفاده نمود.

 

فرض به  امکان اصالح سرفصلهای پیش

 دلخواه کاربران
 1.170.000 عمومی

با این امکان میتوان سرفصل های پیش فرض تعریف شده در نرم افزار را بنا به 

 سلیقه کاربر و با رعایت اصول پیش بینی شده در نرم افزار ، اصالح و یا تغییر داد.

 

 1.170.000 عمومی دو واحدی انبار
واحـد سنجش مجزا تعریف نمود.با این امکان میتوان برای هرکاال دو   

 

 1.170.000 عمومی رأس چک

با این امکان میتوان به دو روش اتوماتیـک و غیر اتوماتیک رأس تاریخی چکهـای 

 دریافتی و یا پرداختی را محاسبه نمود.

 

با این امکان میتوان به دو روش اتوماتیک و غیر اتوماتیک رأس تاریخی فاکتـورهای  1.170.000 عمومی رأس فاکتور
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 صـادره را محاسبه نمود.

 

 1.170.000 عمومی تاریخ میالدی
 با این امکان میتوان تاریخ نرم افزار را به تاریخ میالدی تغییر داد.

 

Displayاستفاده از دستگاه  ) صفحه  

 نمایشگر به مشتری(
 1.170.000 عمومی

اه مبالغ هر سطر از فاکتور را توسط دستگ با این امکان میتوان هنگام صدور فاکتور،

Display به مشتری نمایش داد.   

 

 1.170.000 عمومی ادغام معین چند طرف حساب
 با این امکان میتوان معین )صورتحساب( چند طرف حساب را ادغام و مشاهده نمود.

 

بانکچک فیش نقدی صندوق به   با این امکان میتوان در صورت پرداخت نقدی از صندوق به بانک رسید صادر نمود . 1.170.000 عمومی 
 

 1.170.000 عمومی کرایه مشتری

با این امکان میتوان در هنگام صدور فاکتور، دریافت یا پرداخت کرایه از مشتری 

 ثبت و سند به صورت اتوماتیک صادر گردد.

 

کتورثبت سند در پیش فا  1.170.000 عمومی 

با این امکان میتوان در هنگام صدور پیش فاکتور، سند حسابداری مربوطه نیز صادر 

 گردد.

 

 1.170.000 عمومی گزارش کاالهای فروش نرفته
 با این امکان می توان گزارش کاالهای فروش نرفته را مشاهده نمود .

 

 1.170.000 عمومی سفارش لیستی کاال
می توان سفارش کاال ها را به صورت لیستی تهیه نمود .با این امکان   

 

 1.170.000 عمومی هشدار کمتر بودن قیمت فروش از خرید

با این امکان زمانی که قیمت فروش از قیمت خرید کمتر باشد در زمان صدور فاکتور 

 هشداری مبنی بر کمتر بودن قیمت فروش از خرید نمایش داده می شود .

 

 1.170.000 عمومی خالصه سند

با این امکان می توان سند ها را خالصه و طی شماره ای که مرتبط به خالصه اسناد 

 می باشد خالصه اسناد را مشاهده نمود .

 

 1.170.000 عمومی امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس
 با این امکان می توان سند مشابه و یا معکوس یک سند خاص را ثبت نمود .

 

 1.170.000 عمومی لیست سیاه

 "لیست سیاه"با این امکان میتوان  لیستی از برخی طرف حسابها تحت عنوان 

تهیه کرد ونرم افزار در هنگام صدور فاکتور هشداری مبنی بر وجود این شخص در 

 لیست سیاه صادر نماید.

 

 1.170.000 عمومی توضیحات چند سطری

توضیحات انتهایی فاکتور چندین سطر با این امکان میتوان در قسمت شرح کاال یا 

 توضیحات وارد نمود .

 

 1.170.000 عمومی نمایش لیست قیمت کاالها
 با این امکان میتوان لیست قیمت از کاالها تهیه نمود.

 

 1.170.000 عمومی دسته چک

با این امکان میتوان شماره های دسته چک مرتبط به حسابهای بانکی معرفی شده 

ا تعریف نمود .در نرم افزار ر  

 

 1.170.000 عمومی عدم نمایش ریز قیمت

با این امکان میتوان در هنگام چاپ فاکتور مبلغ کاالها نمایش داده نشود و تنها 

 مبلغ کل فاکتور نمایان شود.

 

 1.170.000 عمومی تولید فرموله
نمود.با این امکان میتوان فرمولهایی به جهت تولید محصوالت معرفی و استفاده   
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 1.170.000 عمومی تسویه فاکتور به فاکتور

این امکان لیست فاکتور های تسویه نشده را نمایش داده و می توان فاکتور های 

 تسویه نشده  را تسویه نمود .

 

 1.170.000 عمومی ثبت هزینه در فاکتور خرید

طرف  با این امکان میتوان در هنگام صدور فاکتور خرید، هزینه و نوع هزینه و

 حساب هزینه را ثبت نمود.

 

 1.170.000 عمومی طراحی فاکتور توسط کاربر
 با این می توان نمونه پرینت فاکتور را به دلخواه کاربر طراحی نمود .

 

 1.170.000 عمومی سند اعشار

با این امکان  میتوان اعداد را در هنگام ثبت اسناد و فاکتور  بصورت اعشاری  ثبت 

 نمود.

 

کاالمعین   1.170.000 عمومی 

با این امکان می توان معین کاالها را با تعیین نوع فاکتور مشاهده نمود. در این 

گزارش کاالهای مرتبط به هرنوع فاکتور به همراه تعداد، فی واحد و جمع مبلغ 

 نمایش داده خواهد شد.

 

 1.170.000 عمومی ادغام اسناد تجمیعی

که امکان چند شرکتی به نرم افزار اضافه شده با این امکان می توان در صورتی 

باشد سند های انتخابی مربوط به شرکت های مختلف را ادغام و طی شماره ای که 

 مرتبط به ادغام اسناد می باشد، سند ادغام شده را مشاهده نمود.

 

 5.700.000 عمومی گزارشات تجمیعی

نرم افزار اضافه شده باشد با این امکان میتوان درصورتی که امکان چند شرکتی به 

گزارشی تجمیعی از برخی قسمتهای شرکتهای مختلف تهیه نمود که شامل گزارش 

مرور حساب ) تجمیعی( ،  گزارش تراز آزمایشی )تجمیعی(، گزارش معین اشخاص 

 )تجمیعی ( میباشد.

 

 1.170.000 عمومی اقساط و گزارشات مربوطه

بصورت  اقساط است در نرم افزار ثبت ، دفترچه با این امکان میتوان مراوداتی را که 

 قسط چاپ و گزارشات مربوطه را تهیه نمود.

 

 چند ارزی

با این امکان میتوان از قابلتهایی همچون اختصاص ارز به صندوق ، مبادله ارز، ثبت 

را بصورت سند اعشار و معرفی ارز در نرم افزار استفاده نمود و نیز میتوان بانکها 

ارزی تعریف نمود و همچنین میتوان در فاکتور چند کاال با چند ارز مختلف وارد 

 کرد.

 

 معین ارزی

این امکان عالوه بر معین )صورتحساب( ریالی اشخاص ، معین ارزی اشخاص که 

 بواسطهء مراوده ارزی ثبت شده است را نیز نمایش خواهد داد.

 

 فاکتور ارزی

میتوان پس از ثبت نرخ روز ارز در هنگام صـدور فاکتـور ، مبالغ با این امکان 

 مربوطه را به ارز وارد نمود و نرم افزار فی ارز را به ریال تبدیل نماید.

 

 1.170.000 عمومی هزینه حمل

با این امکان میتوان محاسبه هزینه حمل )به دو صورت ریالی و درصدی(، محاسبه 

روش هزینه حمل وابسته به تعداد کاال و هزینه حمل  هزینه حمل در فاکتور )به دو

بصورت کلی( و اعمال هزینه حمل در هنگام صدور فاکتور با تاثیر افزایشی و یا 

 کاهشی در محاسبه جمع فاکتور را اعمال نمود.

 

 1.170.000 عمومی فروش فوری

داشتن اطالعات با این امکان میتوان فاکتور فروش را با سرعت باال و بدون نیاز به 

خریدار ثبت نمود. در مکانهایی مانند فروشگاههای زنجیره ای که نام خریدار مهم 

 نیست و سرعت کار بسیار اهمیت دارد مورد استفاده قرار می گیرد.
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 2.700.000 عمومی مراکز هزینه و مراکز درآمد

سند را به  با این امکان میتوان در هنگام صـدور سند هزینه و درآمد، هر سطـر از

یکی از مراکز هزینه  یا مراکز درآمد ربط داده شود و گزارشی مجـزا از دفاتـر 

 حسابداری به نام مراکز هزینه و درآمد  تهیه نمود.

 

 1.170.000 عمومی چاپ بارکد
 با این امکان میتوان برای کاالها بارکد طراحی و تعریف نمود.

 

 1.170.000 عمومی پرینت روی چک
امکان میتوان اطالعات روی چک را توسط نرم افزار و پرینتر تکمیل نمود.با این   

 

 1.170.000 عمومی CD400انبارگردانی 
 این امکان در صورت استفاده از بارکد خوان های آفالین استفاده می گردد.

 

 1.170.000 عمومی کالرآیدی
نمایش داده می شود .با این امکان زمان تماس مشتری اطالعات مشتری در فاکتور    

 

 1.170.000 عمومی بارکد تجمیعی

با این امکان نرم افزار بارکد های تجمیعی را شناسایی نموده و کاالهای موجود در 

این بارکد )به همراه وزن و تعداد اندازه گیری شده( در فاکتور نمایش داده خواهد 

 شد.

تولید می گردد و بک بارکد )بارکدتجمیعی: بارکدی که توسط ترازوهای دیجیتال 

 جهت چندین کاال به همراه وزن و تعدادشان ارائه می گردد.(

 

 2.270.000 ویژه اس ام اس

با  این امکان می توان اطالعات داخلی نرم افزار مانند مانده بدهکاری ،ثبت 

فاکتور،سررسید چک،سررسید اقساط و ... اطالع رسانی نمود.به همراه اس ام اس 

مدیریت ارسال و دریافت پیغام ها،ایجاد کد برای دریافت درخواست  پویا جهت

 خاص،ارسال پاسخ مانند اختصاص کد خاص برای رخداد موجودی صندوق،بانک و ..

 

شرکتی10  ویژه 
قیمت %50

 نرم افزار

 با این امکان میتوان چندین محیط کاری مجزا را در یک نرم افزار مدیریت نمود.

 

 19.770.000 ویژه وب سرویس یک طرفه 
با این امکان قابلیت ارسال اطالعات از نرم افزار هلو به سایت ،فروشگاه اینترنتی با 

 هر اپلیکیشن وجود دارد.

 25.970.000 ویژه وب سرویس دو طرفه 
با این امکان قابلیت ارسال اطالعات از نرم افزار هلو ) سایت ، فروشگاه اینترنتی یا 

بالعکس وجود دارد. هر اپلیکیشن دیگر(و نیز  

 31.970.000 ویژه وب سرویس دو طرفه + گزارش
با این امکان عالوه برامکانات دو طرفه،امکان گزارشگیری از برخی امکانات نرم افزار 

 هلو وجود دارد.

 

 


