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5/070/000  الکترونیک81412

  5/470/000 رستوران ساده81055

     8/270/000  رستوران متوسط81056

رستوران پیشرفته81057
      

11/170/000

 13/070/000    جامع81041

شبکه81044
    

24/870/000 

آرايشگاه ساده81111
       

4/270/000    

 6/470/000     آرايشگاه متوسط81112

آرايشگاه پیشرفته81113
          

9/070/000  

   11/870/000 جامع81141

   24/870/000 شبکه81144

3/770/000 عینک ساده81211

عینک متوسط81212
      

6/470/000 

عینک پیشرفته81213
           

9/070/000 

 لیست قیمت نرم افزار مشاغل

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي مختلف، پرداخت به :  اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه متوسط  آرايشگاه به همراه امكاناتی از قبيل

گـزارشـات پيشرفتـه , محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش, و دريافت از، پرينت چكها

امكان ارسال / ، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي پويا (...گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و)

...و  (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)اطالعات داخلی نرم افزار 

. شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي آرايشگاه

 کاربر بطور 4)هلو  تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امكانات ويژه مورد نياز آرايشگاه و قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از . می باشد (همزمان

 و گزارشات VATتعريف اشخاص، تعريف حساب هاي بانكی، ثبت چک هاي دريافتی و پرداختی، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، صدور فاکتور 

امكان تعيين سطح دسترسی کاربران، نمايش سود هر کاال هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاريخ، :  فصلی جهت ارائه به وزارت دارايی به انضمام

اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاکتور ها، ثبت هزينه در فاکتور خريد،  اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري،  چاپ بارکد جهت کاالها، 

، گزارشات (شامل پيام هاي تبليغاتی، تبريک، تخفيفات  )گزارش عملكرد دوره اي از انبار، تهيه فاکتور از چپ به راست،  ارسال پيامک عمومی

...آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی و  

 و گزارشات VAT تعريف اشخاص، تعريف حساب هاي بانكی، ثبت چک هاي دريافتی و پرداختی، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها،  صدور فاکتور 

- صندوق )فصلی جهت ارائه به وزارت دارايی، اتصال به فيش پرينت و صدور فيش با سربرگ رستوران ، ارسال پرينت به پرينترهاي مختلف 

شامل پيام هاي تبليغاتی، )، امكان نمايش سود هر کاال هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاريخ، ارسال پيامک عمومی (... آشپزخانه و بوفه و 

...و (...تبريک، تخفيفات و 

قابلیت نرم افزار/ شرح عملکرد

شامل کليه امكانات نسخه ساده رستوران به انضمام سطح دسترسی کاربران ، حواله بين انبارها، نمايش ريز کاالها و چک ها در صورت حساب 

اشخاص، ثبت پيک هاي موتوري در زير فاکتور،مغايرت گيري از بانک، صندوق و طرف حساب ها، اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، 

...گزارش عملكرد دوره اي انبار و 

شامل کليه امكانات نسخه متوسط به انضمام، کاردکس ريالی و تعدادي، عملكرد دوره اي انبار، گزارشات نموداري، مغايرت از کليه سرفصل ها، تراز 

از گزارشات TEXT,EXEL,HTMLستونی، تعريف فرمول توليدو کسر مواد اوليه به صورت اتوماتيک، منطقه بندي مشتريان،خروجی 8و6آزمايش 

ستونی، امكان دريافت از پرداخت به، امكان ثبت چند فرمول توليد براي يک غذا، گزارش کسري مواد اوليه، گزارش تخمين توليد، راس چک، 

مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيدچک ها، )پرينت چک، امكان استفاده از کالر آيدي، ارسال پيامک هاي پويا و اطالعات داخلی نرم افزار 

(....اقساط و 

. شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي رستوران

 کاربر 4)هلو رستوران تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امكانات ويژه مورد نياز رستورانها  و قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از . می باشد (بطور همزمان

ن
ورا

ست
ر ر

زا
 اف

رم
ن

اه
شگ

راي
ر آ

زا
 اف

رم
ن

تعريف پرسنل آرايشگاه، تعريف کارهاي خدماتی آرايشگاه و اختصاص هريک به پرسنل آرايشگاه، تعريف اشخاص و حساب هاي بانكی، نوبت دهی، 

اختصاص درصد پورسانت  متفاوت به هريک از کار هاي خدماتی، اعمال درصد پورسانت هاي متفاوت و امكان انتخاب پرسنل آرايشگاه براي هريک 

از سطرهاي فاکتور ،ثبت چک هاي دريافتی و پرداختی، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، گزارش سود 

...ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف و 

تعريف سطح دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده آرايشگاه به همراه امكاناتی از قبيل

ستونی، ارسال پيامک هاي عمومی 4 و 2، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها، ترازهاي آزمايشی (بصورت دستی)غيراتوماتيک 

...و   (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و ارسال پيامک هاي مرتبط به نوبت دهی و)

تعريف اشخاص، تعريف حساب هاي بانكی، چكهاي دريافتی و پرداختی، امكان صدور قبض، تعيين تاريخ معاينه و  تحويل عينک، تعيين مشخصات 

فنی، تعداد و مبلغ عدسی  به صورت جداگانه جهت چشم راست و چشم چپ ، تعيين نوع، تعداد و مبلغ فريم، تعيين مشخصات عينک دوربين و 

نزديک بين به صورت مجزا، امكان فروش لوازم جانبی و تعميرات عينک، نمايش مبلغ ساخت عينک و لوازم جانبی به تفكيک در قبض، امكان 

، ثبت سند اتوماتيک براي فاکتورها، ثبت هزينه و درآمد، امكان تهيه گزارش از موعد تحويل عينک و قبض هاي VATدريافت بيعانه، صدور فاکتور

صادر شده به ريز لوازم جانبی، تعميرات و مشخصات فنی عدسی، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه 

...به وزارت دارايی و

تعريف سطح دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده عينک  به همراه امكاناتی از قبيل

ستونی، ارسال پيامک هاي عمومی 4 و 2، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها، ترازهاي آزمايشی (بصورت دستی)غيراتوماتيک 

...و   (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)

دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه متوسط  به همراه امكاناتی از قبيل

گـردش )گـزارشـات پيشرفتـه , محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش, از، پرينت چكها

امكان ارسال اطالعات / ، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي پويا (...کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)داخلی نرم افزار 
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   11/870/000  عینک جامع81241

  24/870/000 عینک شبکه81244

پخش ساده81321
         

16/270/000 

   18/470/000 پخش متوسط81322

   20/700/000  پخش پیشرفته81323

   23/700/000پخش جامع81341

   36/070/000 پخش شبکه81344

   5/970/000  تولیدی مانتو ساده81631

تولیدی مانتو متوسط81632
           

8/370/000 

10/570/000    تولیدی مانتوپیشرفته81633

   13/270/000  تولیدی مانتو جامع81641

تولیدی مانتو شبکه81644
     

24/870/000 

اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده توليد مانتو به انضمام تعيين سطح دسترسی کاربران ، ثبت چک هاي امانی، حواله بين انبار، نمايش ريز 

کاالها و چک ها در صورت حساب اشخاص، عملكردو کنترل واسطه ها، مغايرت گيري از بانک، صندوق و طرف حساب ها، اعالم سررسيد اتوماتيک 

...مهلت تسويه فاکتورها، گزارش عملكرد دوره اي انبار و 

توليد فرموله، تيپ قيمت، محاسبه راس چک ها به دو صورت : اين نرم افزار شامل امكانات نسخه متوسط توليدي مانتو به همراه امكاناتی از قبيل

، مغايرت گيري از کليه سرفصل ...پرداخت به ... ريالی و زمانی، دسته بندي مشتري ها، اطالعات نموداري جهت ارزيابی مالی و فروش، دريافت از 

، (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و  )امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار/ ها، امكان ارسال پيامک هاي پويا

گردش کاال  )امكان اصالح سرفصل هاي پيش فرض به دلخواه کاربران، تهيه خروجی باپسوندهاي مختلف از گزارشات، به همراه گزارشات پيشرفته 

...و  (... ستونی، مرور حساب ها و 8 و 6طی دوره، کاردکس ريالی و تعدادي، ترازهاي آزمايشی 

.شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي توليدي مانتو 

 کاربر بطور 4)هلوتوليدي مانتو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امكانات ويژه توليد مانتو و قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از . می باشد (همزمان
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.شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي عينک

 ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امكانات ويژه مورد نياز عينک و قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از . می باشد

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غير اتوماتيک به انضمام امكاناتی از 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، امكان سفارش ليستی، واسطه، پورسانت پلكانی، تخفيفات VATصدور فاکتور : قبيل

شامل پيام هاي تبليغاتی، )پلكانی، گزارش سود د ناويژه هر کاال هر فاکتور هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف، ارسال پيامک هاي عمومی

ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه ...، به همراه  ابزار جانبی سفارش گير پخش جهت يک کاربر اندرويد و (...تبريک، تخفيفات و 

.کاربر افزايش دهد1جزئی، تعداد کاربران اندرويد را به بيش از 

 

ضمنا کاربر ميتواند . می باشد ( کاربر بطور همزمان4) هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه هلو جامع پخش و قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 
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تعريف سطح دسترسی جهت کاربران، حواله بين انبار ها، ثبت چک : اين نرم افزار شامل امكانات نرم افزار ساده پخش به عالوه امكاناتی از قبيل

هاي امانی ، اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاکتور ها، نمايش معين اشخاص با ريز کاالها و چک ها، ثبت هزينه در فاکتور خريد، گزارش 

...عملكرد دوره اي انبار و 

تيپ قيمت، محاسبه راس چک ها به دو صورت ريالی و زمانی، دسته : اين نرم افزار شامل امكانات نسخه متوسط پخش به عالوه امكاناتی از قبيل

، مغايرت گيري از کليه سرفصل ها، امكان ارسال پيامک ...پرداخت به ... بندي مشتري ها، اطالعات نموداري جهت ارزيابی مالی و فروش، دريافت از 

، امكان اصالح سرفصل (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و  )امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار/ هاي پويا

گردش کاال طی دوره، کاردکس  )هاي پيش فرض به دلخواه کاربران، تهيه خروجی باپسوندهاي مختلف از گزارشات، به همراه گزارشات پيشرفته 

...و  (... ستونی، مرور حساب ها و 8 و 6ريالی و تعدادي، ترازهاي آزمايشی 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي پخش

 اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غير اتوماتيک به انضمام پنل پوشاک 

جهت سهولت کاربر، تعريف اشخاص، پارچه فروش، خرازي، برشكار، خياط، صدور فاکتور خريد جهت پارچه ها و تعيين طاقه ها با متراژ و رنگ 

هاي متفاوت، تحويل پارچه به برشكار و تحويل پارچه از برشكار، انتخاب طاقه پارچه برش خورده، تعداد برش، ته طاقه، طول خط کشی و هزينه 

هر برش زمان تحويل از برشكار، تحويل پارچه برش خورده به خياط و تعيين هزينه دوخت هر مانتو يا پوشاک توليدي، تعيين تعداد مانتو توليدي ، 

تعيين تعداد ضايعات و صدور فاکتور ضايعات اتوماتيک زمان توليد،  درج فاکتور رسمی و غيررسمی، سفارش ليستی،  اعالم اتوماتيک سر رسيد 

، امكان  گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر (...شامل پيام هاي تبليغاتی  تبريک تخفيفات و  )چكها ، امكان ارسال پيامک هاي عمومی 

طرف حساب در بازه زمانی مختلف ،گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارش کارهاي تحويلی به برشكار، کارهاي دريافتی از 

برشكار، کارهاي تحويلی به خياط، گزارش توليد و ضايعات خياطی، موجوي کاال براساس رنگ و گزارش از کاردکس سيكل خريد، برشكاري ، 

...خياطی و توليد مانتو و 



بازرگانی مانتو ساده81711
       

3/770/000 

    6/470/000 بازرگانی مانتو متوسط81712

    9/070/000 بازرگانی مانتو پیشرفته81713

11/870/000    بازرگانی جامع81741

    24/870/000 بازرگانی مانتو شبکه81744

81811
سوپر مارکت 

ساده

            

3/170/000 

سوپر مارکت متوسط81812
         

5/070/000   

سوپر مارکت  پیشرفته81813
         

7/570/000

11/870/000   سوپر مارکت  جامع81841

81844
سوپر مارکت 

شبکه

          

24/870/000  

 قنادی و آجیل فروشی ساده81931
              

6/270/000 

قنادی و آجیل فروشی  متوسط81932
          

9/070/000  

ضمنا کاربر . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه سوپرمارکت جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 
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  اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غير اتوماتيک به همراه بارکد هاي 

، فروش (.بارکدي که توسط ترازوهاي ديجيتال توليد می گردد و يک بارکد جهت چندين کاال به همراه وزن و تعدادشان ارائه می گردد )تجميعی 

 و گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، VATفوري، عمليات توليددر سطح ساده ، اتصال به فيش پرينت، صدور فاکتور 

گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و )طرف حساب در بازه زمانی مختلف، ارسال پيامک عمومی 

سطح دسترسی کاربران ،حواله بين انبار ، نمايش معين : شامل کليه امكانات نسخه قنادي و آجيل فروشی ساده به  به همراه امكاناتی از قبيل

اشخاص به همراه  ريز کاالها و چک ها در صورت حساب اشخاص، مغايرت گيري از بانک، صندوق و طرف حساب ها، اعالم سررسيد اتوماتيک 

...مهلت تسويه فاکتورها،گزارش عملكرد دوره اي انبار و 
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی براي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده سوپرمارکت  به همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت (بصورت دستی)کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد دوره 4 و 2تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه سوپرمارکت متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش, مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه 

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پويا 

.شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي سوپر مارکت

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح،  

پنل مانتو جهت سهولت کاربري کاربران، معرفی سطح هاي متفاوت تا بی نهايت، امكان تخصيص سطح هاي تعريف شده به کاال ها، امكان جستجو 

پيشرفته کاال درفاکتور براساس سطح هاي تعريف شده به دوصورت سطح به سطح يا جستجو سطح، صدور فاکتور براساس سطح هاي هر کاال، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها،  تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت وگزارشات آماري، 

گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر 

گزارش از فاکتور به تفكيک موجودي سطح ...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeطرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان 

...کاال، گزارش از کاال به تفكيک موجودي سطح و 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی، عملكرد و کنترل :  اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه بازرگانی مانتو ساده به انضمام امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص با ريز کاالها و چک (بصورت دستی)واسطه ها، تعيين سطح دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

 2ها،اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات )ستونی، گزارش عملكرد دوره اي از انبار، فروش فوري و تک فروشی، ارسال پيامک هاي عمومی 4و 

...و  (...و

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه بازرگانی مانتو متوسط به انضمام امكاناتی از قبيل

, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش, مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه 

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پويا 

.شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي بازرگانی مانتو 

ضمنا کاربر ميتواند درصورت . می باشد ( کاربر بطور همزمان4)اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه بازرگانی جامع  و قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 



قنادی و آجیل فروشی  پیشرفته81933
          

12/070/000  

   14/070/000  قنادی و آجیل فروشی  جامع81941

   24/870/000قنادی و آجیل فروشی  شبکه81944

82011
لوازم يدکی

ساده
 4/570/000

82012
لوازم يدکی

متوسط
    7/370/000

82013
لوازم يدکی

پیشرفته

      

9/970/000

82041
لوازم يدکی

جامع

       

13/270/000

82044
لوازم يدکی

شبکه

      

24/870/000

82111
لوازم ارايشی و بهداشتی

ساده
5/270/000

82112
لوازم ارايشی و بهداشتی

متوسط
    7/770/000

82113
لوازم ارايشی و بهداشتی

پیشرفته
    10/470/000

82141
لوازم ارايشی و بهداشتی

جامع

     

12/870/000
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تعريف فرمول توليدو کسر مواد اوليه به صورت اتوماتيک، : شامل کليه امكانات نسخه متوسط قنادي و آجيل فروشی  به همراه امكاناتی از قبيل

، امكان ثبت چند فرمول توليد براي يک شيرينی يا محصول، گزارش کسري مواد اوليه، ...پرداخت به... منطقه بندي مشتريان، امكان دريافت از

گزارش تخمين توليد، راس چک، پرينت چک، مغايرت از کليه سرفصل ها، امكان استفاده از کالر آيدي، ارسال پيامک هاي پويا و اطالعات داخلی 

، امكان اصالح سرفصل هاي پيش فرض به دلخواه کاربران، تهيه (....مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيدچک ها، اقساط و )نرم افزار 

 8 و 6گردش کاال طی دوره، کاردکس ريالی و تعدادي، ترازهاي آزمايشی  )خروجی باپسوندهاي مختلف از گزارشات، به همراه گزارشات پيشرفته 

...و  (...ستونی، مرور حساب ها و 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي قنادي و آجيل 

.فروشی

. می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه قنادي و آجيل فروشی جامع  به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها،  عملكرد و کنترل واسطه ها، ، کنترل کد فروشنده، تعيين حداقل 

، VATو حداکثر قيمت جهت هر کاال، قيمت همكار، سفارش ليستی ، پورسانت سطري، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، صدور فاکتور

گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از 

دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی، سطح : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه لوازم آرايشی و بهداشتی ساده به انضمام امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد (بصورت دستی)دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، 4 و 2اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)گزارش عملكرد دوره اي از انبار، فروش فوري و تک فروشی، ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه لوازم آرايشی و بهداشتی متوسط به انضمام امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي لوازم آرايشی و 

.بهداشتی

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

معرفی سطح هاي متفاوت تا بی نهايت، امكان تخصيص سطح هاي تعريف شده به کاال ها، امكان جستجو پيشرفته کاال درفاکتور براساس سطح 

هاي تعريف شده به دوصورت سطح به سطح يا جستجو سطح، صدور فاکتور براساس سطح هاي هر کاال، انتخاب عكس هر کاال، تعيين حداقل و 

حداکثر قيمت جهت هر کاال، صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها،  تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش 

پرينت وگزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود 

گزارش از فاکتور ...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان 

...به تفكيک موجودي سطح کاال، گزارش از کاال به تفكيک موجودي سطح و 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی، عملكرد و کنترل واسطه :  اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه لوازم يدکی ساده به انضمام امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص با ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد (بصورت دستی)ها، سطح دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، 4 و 2اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)گزارش عملكرد دوره اي از انبار، فروش فوري و تک فروشی، ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه متوسط لوازم يدکی به انضمام امكاناتی از قبيل

, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش, مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه 

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پويا 

.شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي لوازم يدکی

ضمنا کاربر . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه لوازم يدکی جامع  به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 



82144
لوازم ارايشی و بهداشتی

شبکه

      

24/870/000

3/170/000 فراوردهای پروتینی ساده82211

5/770/000 فراوردهای پروتینی متوسط82212

7/970/000    فراوردهای پروتینی پیشرفته82213

11/870/000    فراوردهای پروتینی جامع82241

فراوردهای پروتینی شبکه82244
      

24/870/000

3/670/000لوازم صوتی و تصويری ساده82311

6/370/000  لوازم صوتی و تصويری متوسط82312

لوازم صوتی و تصويری پیشرفته82313
       

8/870/000

11/870/000   لوازم صوتی و تصويری جامع82341

لوازم صوتی تصويری شبکه82344
     

24/870/000

3/770/000 بازرگانی پارچه ساده82411
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. می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه لوازم آرايش و بهداشتی جامع  به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

 )صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها،  تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، تخفيفات پلكانی 

، گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، VAT، شماره سربال، صدور فاکتور(تعيين بازه هاي زمانی و تعدادي جهت ارائه تخبفيفات 

گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر 

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeکاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه فراورده هاي لوازم صوتی و تصويري ساده به همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک (بصورت دستی)امانی،سطح دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ها،عملكرد و کنترل واسطه ها، اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ 

شامل پيام هاي )ستونی، گزارش عملكرد دوره اي از انبار، فروش فوري و تک فروشی، ارسال پيامک هاي عمومی 4 و 2بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه لوازم صوتی و تصويري متوسط به انضمام امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي لوازم صوتی و 

.تصويري

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

 )صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها،  تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، بارکدتجميعی

، VATصدور فاکتور(.بارکدي که توسط ترازوهاي ديجيتال توليد می گردد و يک بارکد جهت چندين کاال به همراه وزن و تعدادشان ارائه می گردد

گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از 

جهت تسريع و  ) fastmodeدفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان 

...و  (سهولت در انجام امور  

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی : اين نسخه شامل کليه امكانات نرم افزارفراورده هاي پروتينی ساده به همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک (بصورت دستی)براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد 4 و 2مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)دوره اي از انبار، فروش فوري و تک فروشی، ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نرم افزار فراوردهاي پروتينی متوسط به انضمام امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي فراورده هاي 

.پروتينی

ضمنا . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه فراوردهاي پروتينی  به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 

ضمنا . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه لوازم صوتی و تصويري  به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، ايجاد پنل پارچه جهت سهولت کاربر، تعريف طاقه ها با متراژ و رنگ هاي متفاوت، انتخاب طاقه با 

متراژ و رنگ مورد نظر زمان صدور فاکتور فروش،

، گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت VAT اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها،  تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، صدور فاکتور

گزارشات آماري، گزارش از ...دارايی،  تهيه گزارش از پارچه براساس طاقه و رنگ، گزارش ستونی فاکتور هاي پارچه فروشی و کاردکس پارچه و

فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف 

حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 



6/470/000   بازرگانی پارچه متوسط82412

9/070/000    بازرگانی پارچه پیشرفته82413

بازرگانی پارچه جامع82441
    

13/270/000

بازرگانی پارچه شبکه82444
     

24/870/000

5/970/000  تولیدی پوشاک ساده82531

8/370/000    تولیدی پوشاک متوسط82532

10/570/000    تولیدی پوشاک پیشرفته82533

تولیدی پوشاک جامع82541
       

13/270/000

 تولیدی پوشاک شبکه82544
      

24/870/000

3/770/000 بازرگانی پوشاک ساده82611

 اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غير اتوماتيک به همراه پنل پوشاک 

جهت سهولت کاربر، تعريف اشخاص، پارچه فروش، خرازي، برشكار، خياط، صدور فاکتور خريد جهت پارچه ها و تعيين طاقه ها با متراژ و رنگ 

هاي متفاوت، تحويل پارچه به برشكار و تحويل پارچه از برشكار، انتخاب طاقه پارچه برش خورده، تعداد برش، ته طاقه، طول خط کشی و هزينه 

هر برش ، زمان تحويل از برشكار، تحويل پارچه برش خورده به خياط و تعيين هزينه دوخت هر مانتو يا پوشاک توليدي، تعيين تعداد پوشاک 

توليدي ، تعيين تعداد ضايعات و صدور فاکتور ضايعات اتوماتيک زمان توليد،  درج فاکتور رسمی و غيررسمی، سفارش ليستی، اعالم اتوماتيک سر 

، امكان  گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، (...شامل پيام هاي تبليغاتی  تبريک تخفيفات و  )رسيد چكها ، امكان ارسال پيامک هاي عمومی 

هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف، گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارش کارهاي تحويلی به برشكار، کارهاي دريافتی 

از برشكار، کارهاي تحويلی به خياط، گزارش توليد و ضايعات خياطی، موجوي کاال براساس رنگ و گزارش از کاردکس سيكل خريد، برشكاري ، 

...خياطی و توليد پوشاک و 

تعريف سطح دسترسی کاربران ، ثبت چک هاي امانی، حواله : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده توليد پوشاک به همراه امكاناتی از قبيل

بين انبار، نمايش ريز کاالها و چک ها در صورت حساب اشخاص،عملكردو کنترل واسطه ها، مغايرت گيري از بانک، صندوق و طرف حساب ها، 

...اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، گزارش عملكرد دوره اي انبار و 

توليد فرموله، تيپ قيمت، محاسبه راس چک ها به دو : اين نرم افزار شامل امكانات نرم افزار متوسط توليدي پوشاک به همراه امكاناتی از قبيل

، مغايرت گيري از کليه ...پرداخت به ... صورت ريالی و زمانی، دسته بندي مشتري ها، اطالعات نموداري جهت ارزيابی مالی و فروش، دريافت از 

مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد  )امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار/ سرفصل ها، امكان ارسال پيامک هاي پويا

) ، امكان اصالح سرفصل هاي پيش فرض به دلخواه کاربران، تهيه خروجی باپسوندهاي مختلف از گزارشات، به همراه گزارشات پيشرفته (...اقساط و 

...و  (... ستونی، مرور حساب ها و 8 و 6گردش کاال طی دوره، کاردکس ريالی و تعدادي، ترازهاي آزمايشی 
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حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی براي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه بازرگانی پارچه ساده به همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت (بصورت دستی)کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد دوره 4 و 2تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)اي از انبار، فروش فوري و تک فروشی، ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي مختلف، : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه پارچه متوسط به انضمام امكاناتی از قبيل

, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش, پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر، ارسال پيامک هاي (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه 

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پويا 

.شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي بازرگانی پارچه

ضمنا کاربر . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه بازرگانی پارچه  به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي توليدي پوشاک

ضمنا کاربر . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه توليدي پوشاک به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها،  تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت،  به انضمام پنل 

پوشاک جهت سهولت کاربري کاربران، معرفی سطح هاي متفاوت تا بی نهايت، امكان تخصيص سطح هاي تعريف شده به کاال ها، امكان جستجو 

پيشرفته کاال درفاکتور براساس سطح هاي تعريف شده به دوصورت سطح به سطح يا جستجو سطح ، صدور فاکتور براساس سطح هاي هر 

کاال،گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه 

گزارش از فاکتور به ...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeهر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان 

...تفكيک موجودي سطح کاال، گزارش از کاال به تفكيک موجودي سطح و 
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6/470/000    بازرگانی پوشاک متوسط82612

9/070/000 بازرگانی پوشاک پیشرفته82613

بازرگانی پوشاک جامع82641
    

13/270/000

بازرگانی پوشاک شبکه82644
      

24/870/000

3/170/000لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره ساده82711

5/070/000  لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره متوسط82712

7/570/000  لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره پیشرفته82713

11/870/000   لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره جامع82741

لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره شبکه82744
          

24/870/000

3/170/000اغذيه فروشان و مواد غذايی ساده   82811

5/070/000  اغذيه فروشان و مواد غذايی متوسط   82812

7/570/000  اغذيه فروشان و مواد غذايی  پیشرفته   82813

11/870/000   اغذيه فروشان و مواد غذايی جامع   82841

24/870/000  اغذيه فروشان و مواد غذايی شبکه   82844

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده لوازم ابزار فروشی و پيچ و مهره  به همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد (بصورت دستی)دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، 4 و 2اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)گزارش عملكرد دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه لوازم ابزار فروشی و پيچ و مهره متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي لوازم ابزار 

.فروشی و پيچ و مهره 

می   ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه لوازم ابزار فروشی و پيچ و مهره جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از . باشد
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شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي بازرگانی 

.بازرگانی پوشاک

ضمنا کاربر . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه بازرگانی پوشاک به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی، عملكرد و کنترل :  اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه بازرگانی پوشاک ساده به همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص با ريز کاالها و چک (بصورت دستی)واسطه ها، تعيين سطح دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

 2ها،اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات )ستونی، گزارش عملكرد دوره اي از انبار، فروش فوري و تک فروشی، ارسال پيامک هاي عمومی 4و 

...و  (...و
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تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه بازرگانی پوشاک متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش, مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه 

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پويا 
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد به صورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده اغذيه فروشان و مواد غذايی به همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها، اعالم سررسيد (به صورت دستی)دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، 4 و 2اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی، تبريک ،تخفيفات و)گزارش عملكرد دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتري ها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه اغذيه فروشان و مواد غذايی متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چک ها، محاسبه راس چک ها به دو صورت ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی 

، طراحی فاکتور توسط کاربر ، (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حساب ها و )مالی و فـروش، گـزارشـات پيشرفتـه 

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / ارسال پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي اغذيه فروشان 

.و مواد غذايی

می  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه اغذيه فروشان و مواد غذايی جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از . باشد



3/170/000باطری فروشان ساده82911

5/070/000  باطری فروشان متوسط82912

7/570/000  باطری فروشان پیشرفته82913

11/870/000   باطری فروشان جامع82941

24/870/000  باطری فروشان شبکه82944

3/170/000فروشندگان کاالی خواب ساده83011

5/070/000  فروشندگان کاالی خواب متوسط83012

7/570/000  فروشندگان کاالی خواب پیشرفته83013

11/870/000   فروشندگان کاالی خواب جامع83041

24/870/000  فروشندگان کاالی خواب شبکه83044

3/170/000لوازم خانگی ساده83111

5/070/000  لوازم خانگی متوسط83112

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد به صورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی براي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده باطري فروشان به همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها، اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت (بصورت دستی)کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد دوره 4 و 2تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتري ها، خروجی با پسوندهاي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه باطري فروشان متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چک ها، محاسبه راس چک ها به دو صورت ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و 

، طراحی فاکتور توسط کاربر ، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )فـروش،گـزارشـات پيشرفتـه 

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا

.شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي باطري فروشان

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي فروشندگان 

.کاالي خواب 

. می باشد ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه فروشندگان کاالي خواب جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چک ها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد به صورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چک هاي امانی،سطح دسترسی براي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده لوازم خانگی به همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت (بصورت دستی)کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد دوره 4 و 2تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و)اي از انبار، ارسال پيامک هاي عمومی 

ضمنا . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه باطري فروشان جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 

ن
شا

رو
ی ف

طر
با

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سررسيد چک ها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد به صورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها، ثبت چک هاي امانی، سطح : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده فروشندگان کاالي خواب به همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها، اعالم سررسيد (به صورت دستی)دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک

ستونی، 4 و 2اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و)گزارش عملكرد دوره اي از انبار، ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی با : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه فروشندگان کاالي خواب متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چک ها به دو صورت ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی , پسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چک ها

، طراحی فاکتور توسط کاربر، (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , مالی و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / ارسال پيامک هاي پويا 

ی
نگ

خا
م 

واز
ل



7/570/000  لوازم خانگی پیشرفته83113

11/870/000   لوازم خانگی جامع83141

24/870/000  لوازم خانگی شبکه83144

3/170/000 لوازم ايمنی و آتش نشانی ساده83211

5/070/000   لوازم ايمنی و آتش نشانی متوسط83212

7/570/000   لوازم ايمنی و آتش نشانی پیشرفته83213

11/870/000    لوازم ايمنی و آتش نشانی جامع83241

24/870/000   لوازم ايمنی و آتش نشانی شبکه83244

3/170/000توکپی و اوزولید ساده83311

5/070/000  توکپی و اوزولید متوسط83312

7/570/000  توکپی و اوزولید پیشرفته83313

11/870/000   توکپی و اوزولید جامع83341

24/870/000  توکپی و اوزولید شبکه83344

3/170/000فروشندگان مواد شیمیايی ساده83411

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه لوازم توکپی و ازوليد متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

.شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي توکپی و ازوليد 

ضمنا . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه توکپی و ازوليد جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 

ید
زول

 او
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

ی
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی براي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده توکپی و ازوليد همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت (بصورت دستی)کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد دوره 4 و 2تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه لوازم خانگی متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش, مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه 

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پويا 

.شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي لوازم خانگی 

ضمنا کاربر . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه لوازم خانگی جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده لوازم ايمنی و آتش نشانی  همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک (بصورت دستی)براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد 4 و 2مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه لوازم ايمنی و آتش نشانی  متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي لوازم ايمنی و 

.آتش نشانی 

می   ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه لوازم ايمنی و آتش نشانی جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از . باشد



5/070/000  فروشندگان مواد شیمیايی متوسط83412

7/570/000  فروشندگان مواد شیمیايی پیشرفته83413

11/870/000   فروشندگان مواد شیمیايی جامع83441

24/870/000  فروشندگان مواد شیمیايی شبکه83444

3/170/000توزيع کنندگان بلور و چینی ساده83511

5/070/000  توزيع کنندگان بلور و چینی متوسط83512

7/570/000  توزيع کنندگان بلور و چینی پیشرفته83513

11/870/000   توزيع کنندگان بلور و چینی جامع83541

24/870/000  توزيع کنندگان بلور و چینی شبکه83544

83611
توزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و 

آزمايشگاهی ساده
3/170/000

83612
توزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و 

آزمايشگاهی متوسط
  5/070/000

83613
توزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و 

آزمايشگاهی پیشرفته
  7/570/000

83641
توزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و 

آزمايشگاهی جامع
   11/870/000

83644
توزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و 

آزمايشگاهی  شبکه
  24/870/000

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده توزيع کنندگان بلور و چينی  همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد (بصورت دستی)دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، 4 و 2اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)گزارش عملكرد دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه توزيع کنندگان بلور و چينی  متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي توزيع کنندگان 

.بلور و چينی  

می   ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه توزيع کنندگان بلور و چينی  جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از . باشد
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حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده فروشندگان مواد شيميايی همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک (بصورت دستی)براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد 4 و 2مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه فروشندگان مواد شيميايی  متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي فروشندگان 

.مواد شيميايی 

می   ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه فروشندگان مواد شيميايی جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از . باشد
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه سادهتوزيع کنندگان تجهيزات و لوازم پزشكی و آزمايشگاهيی  همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و (بصورت دستی)ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)ستونی، گزارش عملكرد دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 4 و 2آزمايشی 

: اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه توزيع کنندگان توزيع کنندگان تجهيزات و لوازم پزشكی و آزمايشگاهی متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و , تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها )گـزارشـات پيشرفتـه , زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش

مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد )امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / ، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي پويا (....و 

...و (...چک، سررسيد اقساط و

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي توزيع کنندگان 

.تجهيزات و لوازم پزشكی و آزمايشگاهی 

 4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه توزيع کنندگان تجهيزات و لوازم پزشكی و آزمايشگاهی  جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از . می باشد  (کاربر بطور همزمان



83711
توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی 

دندانپزشکی ساده
3/170/000

83712
توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی 

دندانپزشکی متوسط
  5/070/000

83713
توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی 

دندانپزشکی  پیشرفته
  7/570/000

83741
توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی 

دندانپزشکی جامع
   11/870/000

83744
توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی 

دندانپزشکی  شبکه
  24/870/000

83811
دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل 

ساده
3/170/000

83812
دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل 

متوسط
  5/070/000

83813
دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل 

پیشرفته
  7/570/000

83841
دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل 

جامع
   11/870/000

83844
دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل 

شبکه
  24/870/000

3/170/000رنگ فروشان ساده83911

5/070/000  رنگ فروشان متوسط83912

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده توزيع کنندگان تجهيزات و مواد مصرفی دندانپزشكی  همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک (بصورت دستی)چكهاي امانی،سطح دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

 2ها،اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)ستونی، گزارش عملكرد دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 4و 

تيپ قيمت، دسته : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه توزيع کنندگان تجهيزات و مواد مصرفی دندانپزشكی متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات , بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش

مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد )امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي پويا 

...و (...اقساط و

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي توزيع کنندگان 

.تجهيزات و مواد مصرفی دندانپزشكی   

 4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه توزيع کنندگان تجهيزات و مواد مصرفی دندانپزشكی جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از . می باشد  (کاربر بطور همزمان
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده دستگاه هاي مخابراتی و ارتباطی و موبايل  همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم (بصورت دستی)امانی،سطح دسترسی براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

 و 2سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)ستونی، گزارش عملكرد دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 4

تيپ قيمت، دسته بندي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخهدستگاه هاي مخابراتی و ارتباطی و موبايل متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري , مشتريها، خروجی باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , جهـت ارزيابی مالی و فـروش

مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد )امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي پويا 

...و (...اقساط و

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي دستگاه هاي 

.مخابراتی و ارتباطی و موبايل    

 کاربر بطور 4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه دستگاه هاي مخابراتی و ارتباطی و موبايل جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از . می باشد  (همزمان
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی براي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده رنگ فروشان  همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت (بصورت دستی)کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد دوره 4 و 2تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 



7/570/000  رنگ فروشان  پیشرفته83913

11/870/000   رنگ فروشان جامع83941

24/870/000  رنگ فروشان شبکه83944

3/170/000طباخان ساده84011

5/070/000  طباخان متوسط84012

7/570/000  طباخان پیشرفته84013

11/870/000   طباخان جامع84041

24/870/000  طباخان شبکه84044

3/170/000 فرش ماشینی و موکت ساده84111

5/070/000   فرش ماشینی و موکت متوسط84112

7/570/000   فرش ماشینی و موکت پیشرفته84113

11/870/000    فرش ماشینی و موکت جامع84141

24/870/000   فرش ماشینی و موکت شبکه84144

3/170/000فروشندگان الستیک ساده84211

ن
شا

رو
گ ف

رن

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه رنگ فروشان متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش, مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه 

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي رنگ فروشان    

.

ضمنا . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه رنگ فروشان  جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 

ن
خا

با
ط

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی براي کاربران، : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده طباخان  همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه (بصورت دستی)ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد دوره اي از 4 و 2فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي مختلف، : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه طباخان  متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش, پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه 

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پويا 

.شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي طباخان 

ضمنا کاربر . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه طباخان جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 

ت
وک

و م
ی 

ین
اش

ش م
فر

 

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده  فرش ماشينی و موکت همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک (بصورت دستی)براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد 4 و 2مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه فرش ماشينی و موکت  متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي فرش ماشينی 

.و موکت

. می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه فرش ماشينی و موکت جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 

ک
تی

الس
ن 

گا
ند

وش
فر

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 



5/070/000  فروشندگان الستیک متوسط84212

7/570/000  فروشندگان الستیک پیشرفته84213

11/870/000   فروشندگان الستیک جامع84241

24/870/000  فروشندگان الستیک شبکه84244

3/170/000لوازم بهداشتی ساختمان ساده84311

5/070/000  لوازم بهداشتی ساختمان متوسط84312

7/570/000  لوازم بهداشتی ساختمان پیشرفته84313

11/870/000   لوازم بهداشتی ساختمان جامع84341

24/870/000  لوازم بهداشتی ساختمان شبکه84344

3/170/000شوفاژ و تهويه مطبوع ساده84411

5/070/000  شوفاژ و تهويه مطبوع متوسط84412

7/570/000  شوفاژ و تهويه مطبوع پیشرفته84413

11/870/000   شوفاژ و تهويه مطبوع جامع84441

ک
تی

الس
ن 

گا
ند

وش
فر

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده  فروشندگان الستيک همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک (بصورت دستی)براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد 4 و 2مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه فروشندگان الستيک  متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي فروشندگان 

.الستيک

. می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه فروشندگان الستيک جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 

ن
ما

خت
سا

ی 
شت

دا
به

م 
واز

ل

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده  لوازم بهداشتی ساختمان  همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک (بصورت دستی)براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد 4 و 2مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه لوازم بهداشتی ساختمان  متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي لوازم بهداشتی 

.ساختمان 

. می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه لوازم بهداشتی ساختمان جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 

اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده شوفاژ و تهويه مطبوع  همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک (بصورت دستی)براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد 4 و 2مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه شوفاژ و تهويه مطبوع متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي شوفاژ و تهويه 

.مطبوع 
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ش



24/870/000  شوفاژ و تهويه مطبوع شبکه84444

3/170/000فروشندگان ساعت ساده84511

5/070/000  فروشندگان ساعت متوسط84512

7/570/000  فروشندگان ساعت پیشرفته84513

11/870/000   فروشندگان ساعت جامع84541

24/870/000  فروشندگان ساعت شبکه84544

3/170/000لوازم آشپزخانه ساده84711

5/070/000  لوازم آشپزخانه متوسط84712

7/570/000  لوازم آشپزخانه پیشرفته84713

11/870/000   لوازم آشپزخانه جامع84741

24/870/000  لوازم آشپزخانه شبکه84744

3/170/000لوازم خرازی فروشان ساده84811

5/070/000  لوازم خرازی فروشان متوسط84812

. می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه شوفاژ و تهويه مطبوع جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی براي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده فروشندگان ساعت همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت (بصورت دستی)کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد دوره 4 و 2تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه فروشندگان ساعت متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش, مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه 

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي فروشندگان 

.ساعت 

ضمنا . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه فروشندگان ساعت جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک  به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی براي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده لوازم آشپزخانه همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک مهلت (بصورت دستی)کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد دوره 4 و 2تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 

تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی باپسوندهاي : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه لوازم آشپزخانه متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی و فـروش, مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه 

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي لوازم آشپزخانه 

. 

ضمنا . می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه لوازم آشپزخانه جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 
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اين نسخه شامل کليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه  تعريف کاال در سه سطح، 

صدور پيش فاکتور، فاکتورهاي امانی و ضايعات، اعالم اتوماتيک سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاکتور به صورت فيش پرينت، فروش فوري و تک 

 و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماري، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش VATفروشی، صدور فاکتور

اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر کاال، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

...و  (جهت تسريع و سهولت در انجام امور   ) fastmodeامكان 

حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي امانی،سطح دسترسی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه ساده لوازم خرازي فروشان  همراه امكاناتی از قبيل

، نمايش معين اشخاص به همراه ريز کاالها و چک ها،اعالم سررسيد اتوماتيک (بصورت دستی)براي کاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيک 

ستونی، گزارش عملكرد 4 و 2مهلت تسويه فاکتورها، ثبت هزينه در فاکتور، اتصال به دستگاههاي نمايشگر مشتري، چاپ بارکد، ترازهاي آزمايشی 

...و  (...شامل پيام هاي تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و)دوره اي از انبار،  ارسال پيامک هاي عمومی 



7/570/000  لوازم خرازی فروشان پیشرفته84813

11/870/000   لوازم خرازی فروشان جامع84841

24/870/000  لوازم خرازی فروشان شبکه84844

شرکت مهندسی نرم افزار هلو -175پالک - "ظفر"خیابان وحید دستگردی شرقی - بزرگراه شهید مدرس-  تهران

.  عوارض و مالیات بر ارزش افزوده طبق مصوبات دولت در قیمت های فوق لحاظ شده است

. مراجعه فرمايیدwww.holoo.co.irجهت دريافت اطالعات تکمیلی به سايت شرکت مهندسی نرم افزار هلو به نشانی
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تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجی : اين نسخه شامل کليه امكانات نسخه لوازم خرازي فروشان متوسط به همراه امكاناتی از قبيل

محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی،  اطالعات نموداري جهـت ارزيابی مالی , باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها

، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال (....گـردش کاالي طـی دوره، کاردکـس ريالی و تعـدادي، مرور حسابها و )گـزارشـات پيشرفتـه , و فـروش

...و (...مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و)امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار / پيامک هاي پويا 

شامل کليه امكانات نسخه هاي فروشگاهی، شرکتی و توليدي و کيت هاي عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه هاي لوازم خرازي 

.فروشان

. می باشد  ( کاربر بطور همزمان4)هلو تحت شبكه شامل کليه امكانات نسخه لوازم خرازي فروشان جامع به انضمام قابليت کاربري تحت شبكه 

. کاربر افزايش دهد4ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبكه را به بيش از 


