لیست قیمت نرم افزار مشاغل

کد سندFO-696-07 :

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
کد

نوع

20011

خدمات پس از فروش ساده (فروشگاهی )

20012

خدمات پس از فروش متوسط (فروشگاهی )

9,770,000

20013

خدمات پس از فروش پیشرفته (فروشگاهی )

14,670,000

20015

خدمات پس از فروش دوکاربره(فروشگاهی )

25,470,000

20021

خدمات پس از فروش ساده (شرکتی )

8,070,000

20022

خدمات پس از فروش متوسط (شرکتی )

13,070,000

20023

خدمات پس از فروش پیشرفته (شرکتی )

17,970,000

20025

خدمات پس از فروش دوکاربره (شرکتی )

28,470,000

20031

خدمات پس از فروش ساده(تولیدی)

8,770,000

20032

خدمات پس از فروش متوسط(تولیدی )

12,570,000

20033

خدمات پس از فروش پیشرفته(تولیدی )

17,170,000

قیمت سال 99

شرح عملكرد /قابلیت نرم افزار
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه ثبت مشخصات و
دستگاه ها شامل سريال ،کد و  ، ...ثبت شماره قراداد يا گارانتی مربوط به هر دستگاه همراه با تعیین متغیر های زمانی آن ،عملیات ثبت

5،370،000

پذيرش در داخل يا خارج از واحد ،چاپ برگ پذيرش ،چاپ کارشناسی انجام شده ،ثبت رويداد تحويل به مشتری و انجام عملیات مربوط
به تسويه حساب مشتری ،چاپ رسید تحويل به مشتری و تهیه گزارشات پیشرفته ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم
اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد
بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان
 ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه خدمات پس از فروش ساده (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای
امانی ،عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین
اشخاص با ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه خدمات پس از فروش متوسط (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی
مشتريها ،خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات
نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و
 ، )....طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور،
سررسید چك ،سررسید اقساط و)...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه پیشرفته فروشگاهی خدمات پس از فروش به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور
همزمان ) می باشد .شايان ذکر می باشد کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به همراه ثبت
مشخصات و دستگاه ها شامل سريال ،کد و  ، ...ثبت شماره قراداد يا گارانتی مربوط به هر دستگاه همراه با تعیین متغیر های زمانی آن،
عملیات ثبت پذيرش در داخل يا خارج از واحد ،چاپ برگ پذيرش ،چاپ کارشناسی انجام شده ،ثبت رويداد تحويل به مشتری و انجام
عملیات مربوط به تسويه حساب مشتری ،چاپ رسید تحويل به مشتری و تهیه گزارشات پیشرفته ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و
ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور،
گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی
مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه خدمات پس از فروش ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای
امانی ,عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم
و بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش
عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه خدمات پس از فروش متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی
مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات
نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی 6
و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان
ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش
فرض به دلخواه کاربران و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه پیشرفته شرکتی خدمات پس از فروش به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور
همزمان) می باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،به همراه ثبت مشخصات و دستگاه ها شامل سريال ،کد و  ، ...ثبت شماره قراداد يا گارانتی مربوط به هر دستگاه
همراه با تعیین متغیر های زمانی آن ،عملیات ثبت پذيرش در داخل يا خارج از واحد ،چاپ برگ پذيرش ،چاپ کارشناسی انجام شده ،ثبت
رويداد تحويل به مشتری و انجام عملیات مربوط به تسويه حساب مشتری ،چاپ رسید تحويل به مشتری و تهیه گزارشات پیشرفته،
صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری،
گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر
فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل نسخه خدمات پس از فروش ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت
تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....
اين نسخه شامل نسخه متوسط تولیدی خدمات پس از فروش به انضمام امكاناتی از قبیل:تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ
قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی
و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...

20035

خدمات پس از فروش دوکاربره(تولیدی)

29,670,000

20041

خدمات پس از فروش جامع

24,670,000

20044

خدمات پس از فروش شبكه

41,670,000

20111

سخت افزار کامپیوتر ساده (فروشگاهی)

5,370,000

20112

سخت افزار کامپیوتر متوسط (فروشگاهی)

9,770,000

20113

سخت افزار کامپیوتر پیشرفته (فروشگاهی)

14,670,000

20115

سخت افزار کامپیوتر دو کاربره(فروشگاهی)

25,470,000

20121

سخت افزار کامپیوترساده (شرکتی)

8,070,000

20122

سخت افزار کامپیوترمتوسط(شرکتی)

13,070,000

20123

سخت افزار کامپیوترپیشرفته(شرکتی)

17,970,000

20125

سخت افزار کامپیوتر دوکاربره(شرکتی)

28,470,000

20131

سخت افزار کامپیوترساده(تولیدی)

8,770,000

20132

سخت افزار کامپیوترمتوسط(تولیدی)

12,570,000

30035

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه پیشرفته خدمات پس از فروش (تولیدی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور
همزمان) می باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی خدمات پس از فروش به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه
نرم افزار هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو کد جامع خدمات پس از فروش به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور
همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه امكان فروش به
صورت دستگاه و ثبت هزينه های نصب ،گارانتی و اسمبل  ،عدم نمايش ريز قیمت کاالها در چاپ فاکتور ،تعرف فرمول جهت دستگاهها و
امكان فروش به صورت قطعه ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به
صورت فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و
تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف ،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در
انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه شامل سخت افزار کامپیوتر ساده (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت
چكهای امانی ،عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)،
نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چك ها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای
نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك
های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه سخت افزار متوسط (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ،گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و)...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه پیشرفته فروشگاهی سخت افزار به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان )
می باشد .شايان ذکر می باشد هیچ يك از کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه امكان فروش به
صورت دستگاه و ثبت هزينه های نصب ،گارانتی و اسمبل ،عدم نمايش ريز قیمت کاالها در چاپ فاکتور ،تعريف فرمول جهت دستگاهها و
امكان فروش به صورت قطعه ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از
بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی،
گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ،
تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه سخت افزارساده (شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ،ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش
عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه سخت افزار متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك ،محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت
ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی،
مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات
داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه
کاربران و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه پیشرفته سخت افزار (شرکتی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می
باشد .شايان ذکر است هیچ يك از کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،به همراه امكان فروش به صورت دستگاه و ثبت هزينه های نصب ،گارانتی و اسمبل  ،عدم نمايش ريز قیمت کاالها
در چاپ فاکتور ،تعريف فرمول جهت دستگاهها و امكان فروش به صورت قطعه ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش
لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت
ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك
های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل نسخه سخت افزار کامپیوتر ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد
و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس,
ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه
فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل نسخه متوسط تولیدی سخت افزار به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ قیمت ،دسته
بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك ،محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی،
20133

سخت افزار کامپیوترپشرفته(تولیدی)

17,170,000

20135

سخت افزار کامپیوتر دوکاربره(تولیدی)

29,670,000

20141

سخت افزار کامپیوترجامع

24,670,000

20144

سخت افزار کامپیوتر شبكه

41,670,000

20311

خدمات و تعمیرات کامپیوتر ساده(فروشگاهی)

5,370,000

20312

خدمات و تعمیرات کامپیوتر متوسط (فروشگاهی)

9,770,000

20313

خدمات و تعمیرات کامپیوتر پیشرفته(فروشگاهی)

14,670,000

20315

خدمات و تعمیرات کامپیوتردوکاربره(فروشگاهی )

25,470,000

20321

خدمات و تعمیرات کامپیوترساده(شرکتی)

8,070,000

20322

خدمات و تعمیرات کامپیوترمتوسط(شرکتی)

13,070,000

20323

خدمات و تعمیرات کامپیوترپیشرفته(شرکتی)

17,970,000

20325

خدمات و تعمیرات کامپیوتردوکاربره(شرکتی)

28,470,000

اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای
آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا /
امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح سرفصلهای
پیش فرض به دلخواه کاربران...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه پیشرفته سخت افزار کامپیوتر (تولیدی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور
همزمان) می باشد .کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی سخت افزار کامپیوتر به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه
نرم افزار هلو می باشد.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو کد جامع سخت افزار کامپیوتر به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور
همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه ثبت مشخصات و
دستگاه ها شامل سريال ،کد و  ، ...ثبت شماره قراداد يا گارانتی مربوط به هر دستگاه همراه با تعیین متغیر های زمانی آن ،عملیات ثبت
پذيرش در داخل يا خارج از واحد ،چاپ برگ پذيرش ،چاپ کارشناسی انجام شده ،ثبت رويداد تحويل به مشتری و انجام عملیات مربوط
به تسويه حساب مشتری، ،چاپ رسید تحويل به مشتری ،فروش به صورت دستگاه و ثبت هزينه های نصب ،گارانتی و اسمبل  ،عدم
نمايش ريز قیمت کاالها در چاپ فاکتور ،تعرف فرمول جهت دستگاهها و امكان فروش به صورت قطعه و تهیه گزارشات پیشرفته ،صدور
پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت وگزارشات آماری،
گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر
فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف ،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه خدمات و تعمیرات کامپیوتر ساده (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت
چكهای امانی ،عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)،
نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چك ها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای
نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك
های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه خدمات و تعمیرات کامپیوتر متوسط (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته
بندی مشتريها ،خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی،
اطالعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور
حسابها و  ، )....طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات
فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و)...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه پیشرفته فروشگاهی خدمات و تعمیرات کامپیوتر به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به
طور همزمان ) می باشد .شايان ذکر می باشد کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به همراه ثبت
مشخصات و دستگاه ها شامل سريال ،کد و  ، ...ثبت شماره قراداد يا گارانتی مربوط به هر دستگاه همراه با تعیین متغیر های زمانی آن،
عملیات ثبت پذيرش در داخل يا خارج از واحد ،چاپ برگ پذيرش ،چاپ کارشناسی انجام شده ،ثبت رويداد تحويل به مشتری و انجام
عملیات مربوط به تسويه حساب مشتری، ،چاپ رسید تحويل به مشتری ،فروش به صورت دستگاه و ثبت هزينه های نصب ،گارانتی و
اسمبل  ،عدم نمايش ريز قیمت کاالها در چاپ فاکتور ،تعريف فرمول جهت دستگاهها و امكان فروش به صورت قطعه و تهیه گزارشات
پیشرفته ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان،
گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه
هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و
...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه خدمات و تعمیرات کامپیوتر ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت
چكهای امانی ,عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای
موقت به دائم و بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه
فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه خدمات و تعمیرات کامپیوتر متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی
مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك ،محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات
نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی 6
و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان
ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش
فرض به دلخواه کاربران و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه پیشرفته شرکتی خدمات و تعمیرات کامپیوتر به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور
همزمان) می باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،به همراه امكان ثبت مشخصات و دستگاه ها شامل سريال ،کد و  ، ...ثبت شماره قراداد يا گارانتی مربوط به هر
دستگاه همراه با تعیین متغیر های زمانی آن ،عملیات ثبت پذيرش در داخل يا خارج از واحد ،چاپ برگ پذيرش ،چاپ کارشناسی انجام
شده ،ثبت رويداد تحويل به مشتری و انجام عملیات مربوط به تسويه حساب مشتری، ،چاپ رسید تحويل به مشتری ،فروش به صورت
20331

خدمات و تعمیرات کامپیوتر ساده (تولیدی )

8,770,000

20332

خدمات و تعمیرات کامپیوترمتوسط(تولیدی )

12,570,000

20333

خدمات و تعمیرات کامپیوترپیشرفته(تولیدی )

17,170,000

20335

خدمات و تعمیرات کامپیوتردوکاربره(تولیدی )

29,670,000

20341

خدمات و تعمیرات کامپیوتر جامع

24,670,000

20344

خدمات و تعمیرات کامپیوتر شبكه

41,670,000

20411

مصالح ساختمانی ساده (فروشگاهی)

5,370,000

20412

مصالح ساختمانی متوسط (فروشگاهی)

9,770,000

20413

مصالح ساختمانی پیشرفته (فروشگاهی)

14,670,000

20415

مصالح ساختمانی دوکاربره(فروشگاهی)

25,470,000

20421

مصالح ساختمانی ساده (شرکتی)

8,070,000

دستگاه و ثبت هزينه های نصب ،گارانتی و اسمبل  ،عدم نمايش ريز قیمت کاالها در چاپ فاکتور ،تعرف فرمول جهت دستگاهها و امكان
فروش به صورت قطعه و تهیه گزارشات پیشرفته ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر
رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل،
معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های
تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل امكانات خدمات و تعمیرات کامپیوتر ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت
تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل امكانات نسخه خدمات و تعمیرات متوسط تولیدی به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش ،
تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت
ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و
تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال
پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان
اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه پیشرفته خدمات و تعمیرات کامپیوتر(تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور
همزمان) می باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی خدمات و تعمیرات کامپیوتر به همراه تمامی کیت های عمومی و
ويژه نرم افزار هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو کد جامع خدمات و تعمیرات کامپیوتر به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور
همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه امكان فروش و
صدوربارنامه برای کاال وکارهای خدماتی همزمان ،اصالح بارنامه های ثبت شده ،گزارش از بارنامه فاکتور مورد نظر و گزارش بارنامه به
صورت ستونی ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش
پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش
سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه مصالح ساختمانی ساده (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای
امانی ،عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین
اشخاص با ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه مصالح ساختمانی متوسط (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و)...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه مصالح ساختمانی پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور
همزمان ) می باشد .شايان ذکر می باشد کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه صدوربارنامه برای کاال
وکارهای خدماتی همزمان ،اصالح بارنامه های ثبت شده ،گزارش از بارنامه فاکتور مورد نظر و گزارش بارنامه به صورت ستونی ،صدور پیش
فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از
فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر
طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه مصالح ساختمانی ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی,
20422

مصالح ساختمانی متوسط(شرکتی)

13,070,000

20423

مصالح ساختمانی پیشرفته (شرکتی)

17,970,000

20425

مصالح ساختمانی دوکاربره(شرکتی)

28,470,000

20431

مصالح ساختمانی ساده(تولیدی)

8,770,000

20432

مصالح ساختمانی متوسط (تولیدی)

12,570,000

20433

مصالح ساختمانی پیشرفته (تولیدی)

17,170,000

20435

مصالح ساختمانی دوکاربره(تولیدی)

29,670,000

20441

مصالح ساختمانی جامع

24,670,000

20444

مصالح ساختمانی شبكه

41,670,000

20511

آهن فروشی ساده (فروشگاهی)

5,370,000

20512

آهن فروشی متوسط (فروشگاهی)

9,770,000

20513

آهن فروشی پیشرفته (فروشگاهی)

14,670,000

20515

آهن فروشی دوکاربره(فروشگاهی)

25,470,000

عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش
عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه مصالح ساختمانی متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و 8
ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال
اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض
به دلخواه کاربران و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه مصالح ساختمانی پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان)
می باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،صدوربارنامه برای کاال وکارهای خدماتی همزمان ،اصالح بارنامه های ثبت شده ،گزارش از بارنامه فاکتور مورد نظر و
گزارش بارنامه به صورت ستونی ،به همراه صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید
چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین
و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های
تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل نسخه شامل امكانات مصالح ساختمانی ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای
امانی ,عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم
و بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت
تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....
اين نسخه شامل امكانات نسخه مصالح ساختمانی متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل:تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش ،
تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت
ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و
تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال
پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان
اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه مصالح ساختمانی پیشرفته دوکاربره (تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به
طور همزمان) می باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی مصالح ساختمانی به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم
افزار هلو می باشد.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو مصالح ساختمانی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه امكان معرفی و
تخصیص شماره رديف در هنگام صدور فاکتور خريد و نمايش موجودی هر شماره رديف در هنگام صدور فاکتور فروش ،قابلیت تبديل
کاال ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت
وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود
ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه آهن فروشی ساده (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،
عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین
اشخاص با ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه آهن فروشی متوسط (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و)...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه آهن فروشی پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان
) می باشد .شايان ذکر می باشد .کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به همراه
امكان معرفی و تخصیص شماره رديف در هنگام صدور فاکتور خريد و نمايش موجودی هر شماره رديف در هنگام صدور فاکتور فروش،
20521

آهن فروشی ساده (شرکتی)

8,070,000

20522

آهن فروشی متوسط(شرکتی)

13,070,000

20523

آهن فروشی پیشرفته(شرکتی)

17,970,000

20525

آهن فروشی دوکاربره(شرکتی)

28,470,000

20531

آهن فروشی ساده(تولیدی)

8,770,000

20532

آهن فروشی متوسط (تولیدی)

12,570,000

20533

آهن فروشی پیشرفته(تولیدی)

17,170,000

20535

آهن فروشی دوکاربره(تولیدی)

29,670,000

20541

آهن فروشی جامع

24,670,000

20544

آهن فروشی شبكه

41,670,000

20611

کفش ساده (فروشگاهی )

5,370,000

20612

کفش متوسط (فروشگاهی )

9,770,000

20613

کفش پیشرفته (فروشگاهی )

14,670,000

قابلیت تبديل کاال ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از
بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی،
گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ،
تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه آهن فروشی ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش
عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه آهن فروشی متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك  ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و 8
ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال
اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض
به دلخواه کاربران و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه آهن فروشی پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می
باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،امكان معرفی و تخصیص شماره رديف در هنگام صدور فاکتور خريد و نمايش موجودی هر شماره رديف در هنگام
صدور فاکتور فروش ،قابلیت تبديل کاال ،به همراه صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر
رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل،
معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های
تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل نسخه شامل امكانات مصالح ساختمانی ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای
امانی ,عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم
و بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت
تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل امكانات نسخه آهن فروشی متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل:تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ
قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی
و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه آهن فروشی پیشرفته دوکاربره (تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور
همزمان) می باشد .شايان ذکر است هیچ يك از کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی آهن فروشی به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار
هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو آهن فروشی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه ثبت شماره کفش در
فاکتورهای خريد و فروش و امكان تهیه گزارشات مختلف از کاردکس هر شماره کفش ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات،
اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش
اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی
مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کفش ساده (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی ،عملكرد
و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص با ريز
کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ
بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام
های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کفش متوسط (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...

20615

کفش دوکاربره(فروشگاهی )

25,470,000

20621

کفش ساده(شرکتی )

8,070,000

20622

کفش متوسط (شرکتی )

13,070,000

20623

کفش پیشرفته(شرکتی )

17,970,000

20625

کفش دوکاربره(شرکتی )

28,470,000

20631

کفش ساده (تولیدی)

8,770,000

20632

کفش متوسط (تولیدی)

12,570,000

20633

کفش پیشرفته (تولیدی)

17,170,000

20635

کفش دوکاربره(تولیدی)

29,670,000

20641

کفش جامع

24,670,000

20644

کفش شبكه

41,670,000

20712

کارواش متوسط (فروشگاهی)

9,770,000

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کفش دوکاربره پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور
همزمان ) می باشد .شايان ذکر می باشد هیچ يك از کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به همراه ثبت
شماره کفش در فاکتورهای خريد و فروش و امكان تهیه گزارشات مختلف از کاردکس هر شماره کفش ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای
امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت
فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه
زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کفش ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها ،ثبت چكهای امانی ،عملكرد و
کنترل واسطه ها ،سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ،ثبت
هزينه در فاکتور ،مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای
انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کفش متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با
پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت
ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی،
مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات
داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه
کاربران و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کفش پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد.
شايان ذکر است هیچ يك از کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،به همراه ثبت شماره کفش در فاکتورهای خريد و فروش و امكان تهیه گزارشات مختلف از کاردکس هر شماره کفش
و صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات
آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال،
هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل امكانات کفش ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و کنترل
واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ,ثبت هزينه
در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها،
گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل امكانات نسخه کفش متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ قیمت،
دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و
زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کفش پیشرفته دوکاربره (تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان)
می باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی کفش به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو می
باشد.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو کفش جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا
کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیاتخريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه صدورکارت اشتراك،
تعريف مسئول شست و شو ،تعريف کارهای خدماتی(روشويی،موتور شويی و ، )...امكان تعريف لیست انتظارجهت مسئول شست و شو به
ترتیب نوبت ،امكان اختصاص دادن درصد پورسانت يا مبلغ پورسانت به مسئول شست وشو ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و
ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی ،تعیین سطح
دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید
اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،فروش فوری و تك فروشی،
ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ترازهای آزمايشی  2و 4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از
انبار ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود
ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کارواش متوسط (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
20713

کارواش پیشرفته (فروشگاهی)

14,670,000

20715

کارواش دوکاربره (فروشگاهی)

25,470,000

20722

کارواش متوسط (شرکتی)

13,070,000

20723

کارواش پیشرفته (شرکتی)

17,970,000

20725

کارواش دوکاربره (شرکتی)

28,470,000

20732

کارواش متوسط (تولیدی)

12,570,000

20733

کارواش پیشرفته (تولیدی)

17,170,000

20735

کارواش دوکاربره (تولیدی )

29,670,000

20741

کارواش جامع

24,670,000

20744

کارواش شبكه

41,670,000

21112

طالفروشی متوسط (فروشگاهی)

9,770,000

ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کارواش دوکاربره پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور
همزمان ) می باشد .شايان ذکر می باشد کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك  ،صدورکارت
اشتراك،تعريف مسئول شست و شو ،تعريف کارهای خدماتی( روشويی،موتور شويی و ، )...امكان تعريف لیست انتظارجهت مسئول شست و
شو به ترتیب نوبت ،امكان اختصاص دادن درصد پورسانت يا مبلغ پورسانت به مسئول شست وشو ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و
ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،استفاده از بارکدخوان ،حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و کنترل
واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ,ثبت هزينه
در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و
 ...گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود
ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات
و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کارواش متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با
پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت
ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی،
مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات
داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه
کاربران و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کارواش پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد.
شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك ،به اانضمام
تولید در سطح ساده ،صدورکارت اشتراك،تعريف مسئول شست و شو ،تعريف کارهای خدماتی(روشويی،موتور شويی و ،)...امكان تعريف
لیست انتظارجهت مسئول شست و شو به ترتیب نوبت ،امكان اختصاص دادن درصد پورسانت يا مبلغ پورسانت به مسئول شست وشو،
صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،استفاده از بارکدخوان ،حواله بین انبارها
 ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای
موقت به دائم و بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه
فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و  ...گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از
دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی
(شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل امكانات نسخه کارواش متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ قیمت،
دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك ،محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و
زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ،گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کارواش پیشرفته(تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد.
شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی کفش به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو می
باشد.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو کارواش جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك ،گروه بندی انواع طال،
جواهرات ،مسكوکات ،ثبت شماره انگ ،اختصاص مشخصات تخصصی هر قطعه طال ،اختصاص عكس و تهیه آلبوم ،معرفی مخراجكار و
جواهرساز،آبكار ،اتصال به ترازوهای تخصصی ،امكان محاسبه اجرت و درصد سود فروشنده ،نمونه فاکتور اتحاديه طال و امكان محاسبه
مالیات وارزش افزوده و ثبت سند تهاتر ،گزارش از موجودی ويترين ،صندوق ،فروشگاه بصورت مجزا ،تعريف واحدکاال ( عیار و وزن )،
تابلوطال وسكه (جهت تعیین قیمت روز )  ،فاکتور تعويض طال ،گزارش چاپ ونمايش مجددفاکتورتعويضی ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای
امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،استفاده از بارکدخوان ،حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و
کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ,ثبت
هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای
انبار و  ...گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش
سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك
،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه طالفروشی متوسط (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
21113

طالفروشی پیشرفته (فروشگاهی)

14,670,000

21115

طالفروشی دوکاربره(فروشگاهی)

25,470,000

21122

طالفروشی متوسط (شرکتی )

13,070,000

21123

طالفروشی پیشرفته (شرکتی )

21125

طالفروشی دوکاربره(شرکتی )

28,470,000

21132

طالفروشی متوسط (تولیدی)

12,570,000

21133

طالفروشی پیشرفته (تولیدی)

17,170,000

21135

طالفروشی دوکاربره(تولیدی)

29,670,000

21141

طالفروشی جامع

24,670,000

21144

طال فروشی شبكه

41,670,000

21211

کاشی و سرامیك ساده(فروشگاهی)

5,370,000

جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و)...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه طالفروشی پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان )
می باشد .شايان ذکر می باشد هیچ يك از کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیاتخريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك ،گروه بندی
انواع طال ،جواهرات ،مسكوکات ،ثبت شماره انگ ،اختصاص مشخصات تخصصی هر قطعه طال ،اختصاص عكس و تهیه آلبوم  ،معرفی
مخراجكار و جواهرساز،آبكار ،اتصال به ترازوهای تخصصی  ،امكان محاسبه اجرت و درصد سود فروشنده ،نمونه فاکتور اتحاديه طال و
امكان محاسبه مالیات وارزش افزوده و ثبت سند تهاتر ،گزارش از موجودی ويترين،صندوق ،فروشگاه بصورت مجزا ،تعريف واحدکاال ( عیار
و وزن ) ،تابلوطال وسكه (جهت تعیین قیمت روز )  ،فاکتور تعويض طال ،گزارش چاپ ونمايش مجدد فاکتورتعويضی صدور پیش فاکتور،
فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،استفاده از بارکدخوان ،حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای
امانی ,عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم
و بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش
عملكرد دوره ای انبار و  ...گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و
تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های
تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه طالفروشی متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت
17،970،000

ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی،
مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات
داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه
کاربران و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه طالفروشی پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می
باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك ،به انضمام
تولید در سطح ساده،گروه بندی انواع طال ،جواهرات ،مسكوکات ،ثبت شماره انگ ،اختصاص مشخصات تخصصی هر قطعه طال ،اختصاص
عكس و تهیه آلبوم ،معرفی مخراجكار و جواهرساز،آبكار ،اتصال به ترازوهای تخصصی ،امكان محاسبه اجرت و درصد سود فروشنده،
نمونه فاکتور اتحاديه طال و امكان محاسبه مالیات وارزش افزوده و ثبت سند تهاتر ،گزارش از موجودی ويترين ،صندوق ،فروشگاه بصورت
مجزا ،تعريف واحدکاال ( عیار و وزن ) ،تابلوطال وسكه (جهت تعیین قیمت روز )  ،فاکتور تعويض طال ،گزارش چاپ ونمايش
مجددفاکتورتعويضی ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،استفاده از
بارکدخوان ،حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز
کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ...گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش
اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی
مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل امكانات نسخه طالفروشی متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش،تیپ قیمت،
دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و
زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه طال فروشی پیشرفته(تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می
باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی طالفروشی به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار
هلو می باشد.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو طالفروشی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیاتخريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك ،به همراه امكان ثبت کد و
کالس ،دو واحدی انبار (کارتن و متر)  ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت
فاکتور به صورت فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل،
معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و
سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کاشی و سرامیك ساده (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل:حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای
امانی ،عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین
21212

کاشی و سرامیك متوسط(فروشگاهی)

97،700،00

21213

کاشی و سرامیك پیشرفته (فروشگاهی)

14,670,000

21215

کاشی و سرامیك دوکاربره(فروشگاهی)

25,470,000

21221

کاشی و سرامیك ساده(شرکتی )

8,070,000

21222

کاشی و سرامیك متوسط(شرکتی )

13,070,000

21223

کاشی و سرامیك پیشرفته (شرکتی )

17,970,000

21225

کاشی و سرامیك دوکاربره(شرکتی )

28,470,000

21231

کاشی و سرامیك ساده(تولیدی)

8,770,000

21232

کاشی و سرامیك متوسط(تولیدی)

12,570,000

21133

کاشی و سرامیك پیشرفته (تولیدی)

17,170,000

21235

کاشی و سرامیك دوکاربره(تولیدی)

29,670,000

21241

کاشی و سرامیك جامع

24,670,000

21244

کاشی و سرامیك شبكه

41,670,000

اشخاص با ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کاشی و سرامیك متوسط (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی
مشتريها ،خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك ،محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات
نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و
 ، )....طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور،
سررسید چك ،سررسید اقساط و)...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کاشی وسرامیك پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور
همزمان ) می باشد .شايان ذکر می باشد .کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك امكان ثبت کد
و کالس ،دو واحدی انبار (کارتن و متر)  ،در فاکتورهای خريد و فروش و امكان تهیه گزارشات مختلف از کاردکس هر شماره کفش ،صدور
پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش
از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر
طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کاشی و سرامیك ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش
عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کاشی و سرامیك متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و 8
ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال
اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض
به دلخواه کاربران و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کاشی و سرامیك پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان)
می باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك ،و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،امكان ثبت کد و کالس ،دو واحدی انبار (کارتن و متر)  ،به همراه صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات،
سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد
بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال
پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل نسخه امكانات کاشی و سرامیك ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت
تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل امكانات نسخه کاشی و سرامیك متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش ،
تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت
ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و
تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال
پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان
اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه کاشی و سرامیك(تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد.
شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزارهای فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی کاشی و سرامیك به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم
افزار هلو می باشد.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو کاشی و سرامیك جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك ،تعريف صورت بار روزانه ،صدور
بارنامه ،تعريف لنگه و وزن در صورت بار ،تعاريف مبالغ حق العمل کاری ،کرايه حمل و کرايه تخلیه بار ،تعريف ضايعات و فاکتور فروش
21311

میوه و تره بار ساده (فروشگاهی)

5,370,000

21312

میوه و تره بار متوسط (فروشگاهی)

9,770,000

21313

میوه و تره بار پیشرفته (فروشگاهی)

14,670,000

21315

میوه و تره باردوکاربره(فروشگاهی)

25,470,000

21321

میوه و تره بار ساده (شرکتی)

8,070,000

21322

میوه و تره بار متوسط (شرکتی)

13,070,000

21323

میوه و تره بار پیشرفته (شرکتی)

17,970,000

21325

(شرکتی)میوه و تره بار دو کاربره

28,470,000

21331

میوه و تره بار ساده (تولیدی)

8,770,000

21332

میوه و تره بار متوسط (تولیدی)

12,570,000

21333

میوه و تره بار پیشرفته (تولیدی)

17,170,000

21335

(تولیدی)میوه و تره باردوکاربره

29,670,000

صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت وگزارشات
آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال،
هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه میوه و تره بار ساده (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،
عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین
اشخاص با ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه میوه و تره بارمتوسط (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه میوه و تره بار پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان
) می باشد .شايان ذکر می باشد هیچ يك از کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك ،تعريف صورت
بار روزانه ،صدور بارنامه ،تعريف لنگه و وزن در صورت بار ،تعاريف مبالغ حق العمل کاری ،کرايه حمل و کرايه تخلیه بار ،صدور پیش
فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از
فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر
طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه میوه و تره بار ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش
عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه میوه و تره بار متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و 8
ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال
اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض
به دلخواه کاربران و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه میوه و تره بار پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می
باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،تعريف صورت بار روزانه ،صدور بارنامه ،تعريف لنگه و وزن در صورت بار ،تعاريف مبالغ حق العمل کاری ،کرايه حمل و
کرايه تخلیه بار ،به همراه صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از
بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی،
گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ،
تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل نسخه شامل امكانات میوه و تره بار ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت
تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل امكانات نسخه میوه و تره بار متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ
قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی
و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه میوه و تره بار (تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد.
شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

21341

میوه و تره بار جامع

24,670,000

21344

میوه و تره بار شبكه

41,670,000

21511

بازرگانی موبايل ساده (فروشگاهی )

5,370,000

21512

بازرگانی موبايل متوسط (فروشگاهی )

9,770,000

21513

بازرگانی موبايل پیشرفته (فروشگاهی )

14,670,000

21515

بازرگانی موبايل دوکاربره(فروشگاهی )

25,470,000

21521

بازرگانی موبايل ساده (شرکتی )

8,070,000

21522

بازرگانی موبايل متوسط (شرکتی )

13,070,000

21523

بازرگانی موبايل پیشرفته (شرکتی )

17,970,000

21525

بازرگانی موبايل دوکاربره(شرکتی )

28,470,000

21531

بازرگانی موبايل ساده (تولیدی )

8,770,000

21532

بازرگانی موبايل متوسط (تولیدی )

12,570,000

اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی میوه و تره بار به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار
هلو می باشد.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو میوه و تره بار جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیاتخريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك ،به همراه امكان صدور صلحنامه
خريد و فروش خط تلفن همراه و تهیه گزارش آن ،خدمات پس از فروش گوشی های همراه ،ثبت شماره سريال ،فروش و اجاره خط تلفن
همراه و گزارشات مربوط به آن ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به
صورت فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و
تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در
انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی موبايلساده (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،
عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین
اشخاص با ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی موبايل متوسط (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی موبايل پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور
همزمان ) می باشد .شايان ذکر می باشد هیچ يك از کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك ،امكان صدور
صلحنامه خريد و فروش خط تلفن همراه و تهیه گزارش آن ،خدمات پس از فروش گوشی های همراه ،ثبت شماره سريال ،فروش و اجاره
خط تلفن همراه و گزارشات مربوط به آن ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید
چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین
و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های
تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی موبايل ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش
عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی موبايل متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و 8
ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال
اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض
به دلخواه کاربران و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی موبايل پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان)
می باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه عملیاتخريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام تولید
در سطح ساده ،امكان صدور صلحنامه خريد و فروش خط تلفن همراه و تهیه گزارش آن ،خدمات پس از فروش گوشی های همراه ،ثبت
شماره سريال ،فروش و اجاره خط تلفن همراه و گزارشات مربوط به آن ،به همراه صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش
لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت
ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك
های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل نسخه شامل امكانات بازرگانی موبايل ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای
امانی ,عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم
و بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت
تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل امكانات نسخه بازرگانی موبايل متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ
قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی
21533

بازرگانی موبايل پیشرفته (تولیدی )

17,170,000

21535

بازرگانی موبايل دوکاربره(تولیدی )

29,670,000

21541

بازرگانی موبايل جامع

24,670,000

21544

بازرگانی موبايل شبكه

41,670,000

21611

بازرگانی ماشین های اداری ساده (فروشگاهی)

5,370,000

21612

بازرگانی ماشین های اداری متوسط (فروشگاهی)

9,770,000

21613

بازرگانی ماشین های اداری پیشرفته (فروشگاهی)

14,670,000

21615

بازرگانی ماشین های اداری دوکاربره(فروشگاهی)

25,470,000

21621

بازرگانی ماشین های اداری ساده (شرکتی )

8,070,000

21622

بازرگانی ماشین های اداری متوسط(شرکتی )

13,070,000

21623

بازرگانی ماشین های اداری پیشرفته (شرکتی )

17,970,000

21625

بازرگانی ماشین های اداری دوکاربره(شرکتی )

28,470,000

و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی موبايل (تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد.
شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی بازرگانی موبايل به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم
افزار هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو بازرگانی موبايل جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك ،امكان نمايش لیست کاالهای
فروش نرفته و عدم نمايش کاالی فوق هنگام انتخاب کاال در فاکتور  ،تعريف شماره سريال و گارانتی و تاريخ خريد برای کاالها در فاکتور
خريد  ،تعريف قیمت اسمی در فاکتور فروش ،اصالح و تغییر فی فروش بر اساس درصدی از فی خريد(امكان فروش کلیه کاالها براساس
درصدی از آخرين قیمت خريد) ،ثبت و مشاهده سابقه همكاران و مشتريان(امكان نمايش سابقه فروش و يا خريد کاال به شخص انتخاب
شده و يا کلیه اشخاص)  ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت
فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی،
گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور
) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه شامل بازرگانی ماشین های اداری ساده (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها ،
ثبت چكهای امانی ،عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)،
نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای
نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك
های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی ماشین های اداری متوسط (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی
مشتريها ،خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات
نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و
 ، )....طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی ماشین های اداری پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به
طور همزمان ) می باشد .شايان ذکر می باشد کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك ،تعريف شماره
سريال و گارانتی و تاريخ خريد برای کاالها در فاکتور خريد  ،تعريف قیمت اسمی در فاکتور فروش ،اصالح و تغییر فی فروش بر اساس
درصدی از فی خريد(امكان فروش کلیه کاالها براساس درصدی از آخرين قیمت خريد) ،ثبت و مشاهده سابقه همكاران و مشتريان(امكان
نمايش سابقه فروش و يا خريد کاال به شخص انتخاب شده و يا کلیه اشخاص) ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش
لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت
ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك
های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی ماشین های اداری ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت
چكهای امانی ,عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای
موقت به دائم و بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه
فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی ماشین های اداری متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی
مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات
نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی 6
و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان
ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش
فرض به دلخواه کاربران و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی ماشین های اداری پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور
همزمان) می باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،تعريف شماره سريال و گارانتی و تاريخ خريد برای کاالها در فاکتور خريد  ،تعريف قیمت اسمی در فاکتور فروش،
اصالح و تغییر فی فروش بر اساس درصدی از فی خريد(امكان فروش کلیه کاالها براساس درصدی از آخرين قیمت خريد) ،ثبت و مشاهده
21631

بازرگانی ماشین های اداری ساده (تولیدی )

8,770,000

21632

بازرگانی ماشین های اداری متوسط (تولیدی )

12,570,000

21633

بازرگانی ماشین های اداری پیشرفته (تولیدی )

17,170,000

21635

بازرگانی ماشین های اداری دوکاربره(تولیدی )

29,670,000

21641

بازرگانی ماشین های اداری جامع

24,670,000

21644

بازرگانی های ماشین های اداری شبكه

41,670,000

21711

سنگ بری ساده (فروشگاهی)

5,370,000

21712

سنگ بری متوسط (فروشگاهی)

9,770,000

21713

سنگ بری پیشرفته (فروشگاهی)

14,670,000

21715

سنگ بری دوکاربره(فروشگاهی)

25,470,000

21721

سنگ بری ساده (شرکتی )

8,070,000

21722

سنگ بری متوسط (شرکتی )

13,070,000

سابقه همكاران و مشتريان(امكان نمايش سابقه فروش و يا خريد کاال به شخص انتخاب شده و يا کلیه اشخاص) ،به همراه صدور پیش
فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از
فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر
طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل نسخه شامل امكانات بازرگانی ماشین های اداری ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت
چكهای امانی ,عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای
موقت به دائم و بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید
اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....
اين نسخه شامل امكانات نسخه بازرگانی ماشین های اداری متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و
فروش  ،تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو
صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و
تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال
پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان
اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی ماشین های اداری (تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان)
می باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی بازرگانی ماشین های اداری به همراه تمامی کیت های عمومی و
ويژه نرم افزار هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو بازرگانی ماشین های اداری جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور
همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك ،ثبت طول  ،عرض و قطر سنگ
و محاسبه مساحت به همراه نمونه فاکتور طراحی شده مختص سنگ فروشان ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم
اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد
بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان
 ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه سنگ بری ساده (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،
عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین
اشخاص با ريز کاالها و چك ها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ب سنگ بری متوسط (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه سنگ بری پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان )
می باشد .شايان ذکر می باشد کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك ،ثبت طول ،
عرض و قطر سنگ و محاسبه مساحت به همراه نمونه فاکتور طراحی شده مختص سنگ فروشان ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و
ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور،
گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی
مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه سنگ بری ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ،سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش
عملكرد دوره ای انبار و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه سنگ بری متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت
21723

سنگ بری پیشرفته (شرکتی )

17,970,000

21725

سنگ بری دوکاربره(شرکتی )

28,470,000

21731

سنگ بری ساده (تولیدی)

8,770,000

21732

سنگ بری متوسط (تولیدی )

12,570,000

21733

سنگ بری پیشرفته (تولیدی )

17,170,000

21735

سنگ بری دوکاربره(تولیدی )

29,670,000

21741

سنگ بری جامع

24,670,000

21744

سنگ بری شبكه

41,670,000

21811

شیشه بری ساده (فروشگاهی )

4,370,000

21812

شیشه بری متوسط (فروشگاهی)

7,570,000

21813

شیشه بری پیشرفته (فروشگاهی)

12,370,000

21815

شیشه بری دوکاربره(فروشگاهی)

25,470,000

ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی،
مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات
داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه
کاربران و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه سنگ بری پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می
باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،ثبت طول  ،عرض و قطر سنگ و محاسبه مساحت به همراه نمونه فاکتور طراحی شده مختص سنگ فروشان  ،به
همراه صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات
آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال،
هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل امكانات نسخه سنگ بری ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و
کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ,ثبت
هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها،
گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل امكانات سنگ بری متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ قیمت،
دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و
زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه سنگ بری (تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد.
شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی سنگ بری به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار
هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو سنگ بری جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك ،ثبت طول و عرض و محاسبه
محیط و مساحت شیشه به همراه فاکتور طراحی شده مختص شیشه بری ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك
سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت
ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان
 ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه سنگ بری ساده (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،
عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین
اشخاص با ريز کاالها و چك ها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه شیشه بری متوسط (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه شیشه بری پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان )
می باشد .شايان ذکر می باشدکیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك ،ثبت طول و
عرض و محاسبه ،محیط و مساحت شیشه به همراه فاکتور طراحی شده مختص شیشه بری ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و
21821

شیشه بری ساده (شرکتی )

8,070,000

21822

شیشه بری متوسط (شرکتی )

13,070,000

21823

شیشه بری پیشرفته (شرکتی )

17,970,000

21825

شیشه بری دوکاربره(شرکتی )

28,470,000

21831

شیشه بری ساده (تولیدی)

8,770,000

21832

شیشه بری متوسط (تولیدی)

12,570,000

21833

شیشه بری پیشرفته (تولیدی)

17,170,000

21835

شیشه بری دوکاربره(تولیدی)

29,670,000

21841

شیشه بری جامع

24,670,000

21844

شیشه بری شبكه

41,670,000

21911

لوازم التحرير ساده(فروشگاهی )

4,370,000

21912

لوازم التحرير متوسط(فروشگاهی )

7,570,000

21913

لوازم التحرير پیشرفته (فروشگاهی )

12,370,000

ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور،
گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی
مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه شیشه بری ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش
عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه شیشه بری متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت
ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی،
مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات
داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه
کاربران و ..
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه شیشه بری پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می
باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،ثبت طول و عرض و محاسبه محیط و مساحت شیشه به همراه فاکتور طراحی شده مختص شیشه بری ،به همراه
صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری،
گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر
فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل امكانات نسخه شیشه بری ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد
و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس,
ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه
فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....
اين نسخه شامل امكانات نسخه شیشه بری متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ
قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی
و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه شیشه بری (تولیدی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد.
شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی شیشه بری به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار
هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو شیشه بری جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك ،تعريف پك محصوالت لوازم
التحرير از طريق مونتاژ کاالها بر اساس انتخاب مشتری،تعريف فرمول مونتاژ و مونتاژ طبق فرمول ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و
ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور،
گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی
مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم التحرير ساده (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،
عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین
اشخاص با ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی لوازم التحريرمتوسط (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی
مشتريها ،خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات
نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و
 ، )....طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا

21915

لوازم التحرير دوکاربره(فروشگاهی )

25,470,000

21921

لوازم التحرير ساده(شرکتی )

8,070,000

21922

لوازم التحرير متوسط(شرکتی )

13,070,000

21923

لوازم التحرير پیشرفته (شرکتی )

17,970,000

21925

لوازم التحرير دوکاربره(شرکتی )

28,470,000

21931

لوازم التحرير ساده(تولیدی)

8,770,000

21932

لوازم التحرير متوسط(تولیدی)

12,570,000

21933

لوازم التحرير پیشرفته (تولیدی)

17,170,000

21935

لوازم التحرير دوکاربره(تولیدی)

29,670,000

21941

لوازم التحرير جامع

24,670,000

21944

لوازم التحرير شبكه

41,670,000

22011

اجاره کاال ساده (فروشگاهی)

5,370,000

22012

اجاره کاال متوسط (فروشگاهی)

9,770,000

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم التحرير پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان
) می باشد .شايان ذکر می باشد هیچ يك از کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك،تعريف پك
محصوالت لوازم التحرير از طريق مونتاژ کاالها بر اساس انتخاب مشتری،تعريف فرمول مونتاژ و مونتاژ طبق فرمول ،صدور پیش فاکتور،
فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم التحرير ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش
عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم التحريرمتوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و 8
ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال
اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض
به دلخواه کاربران و ..

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم التحرير پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می
باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،تعريف پك محصوالت لوازم التحرير از طريق مونتاژ کاالها بر اساس انتخاب مشتری،تعريف فرمول مونتاژ و مونتاژ
طبق فرمول ،به همراه صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از
بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی،
گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ،
تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل نسخه شامل امكانات لوازم التحرير ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت
تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....
اين نسخه شامل امكانات نسخه لوازم التحرير متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ
قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی
و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم التحرير (تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد.
شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی لوازم التحرير به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار
هلو می باشد.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو لوازم التحرير جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك ،ثبت کاالهای اجاره داده شده
و اعالم اتوماتیك زمان برگشت آنها ،گزارشات متنوع شامل :کاالهای امانت داده شده ( اجاره داده شده)  ،کاالهای موجود و  ، ...صدور
پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت وگزارشات آماری،
گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر
فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه شامل اجاره کاال ساده (فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای
امانی ،عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین
اشخاص با ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه اجاره کاال متوسط (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
22013

اجاره کاال پیشرفته (فروشگاهی)

14,670,000

22015

اجاره کاال دوکاربره (فروشگاهی)

25,470,000

22021

اجاره کاال ساده (شرکتی )

8,070,000

22022

اجاره کاال متوسط (شرکتی )

13,070,000

22023

اجاره کاال پیشرفته (شرکتی )

17,970,000

22025

اجاره کاال دوکاربره (شرکتی )

28,470,000

22031

اجاره کاال ساده (تولیدی)

8,770,000

22032

اجاره کاال متوسط(تولیدی)

12,570,000

22033

اجاره کاال پیشرفته (تولیدی)

17,170,000

22035

اجاره کاال دوکاربره(تولیدی )

29,670,000

22041

اجاره کاال جامع

24,670,000

22044

اجاره کاال شبكه

41,670,000

22211

صرافی ساده(فروشگاهی )

5,970,000

خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه اجاره کاال پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان )
می باشد .شايان ذکر می باشد هیچ يك از کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك ،ثبت کاالهای
اجاره داده شده و اعالم اتوماتیك زمان برگشت آنها ،گزارشات متنوع شامل :کاالهای امانت داده شده ( اجاره داده شده)  ،کاالهای موجود
و  ، ...صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات
آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال،
هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه اجاره کاال ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد
و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس,
ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد
دوره ای انبار و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه اجاره کاال متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با
پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت
ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی،
مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات
داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه
کاربران و ..

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه اجاره کاال پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می
باشد .شايان ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،ثبت کاالهای اجاره داده شده و اعالم اتوماتیك زمان برگشت آنها ،گزارشات متنوع شامل :کاالهای امانت داده شده
( اجاره داده شده)  ،کاالهای موجود و  ، ...به همراه صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر
رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل،
معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های
تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل نسخه شامل امكانات اجاره کاال ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت
تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....
اين نسخه شامل امكانات نسخه اجاره کاال متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ
قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی
و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه اجاره کاال (تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد .شايان
ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی اجاره کاال به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار
هلو می باشد.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلواجاره کاال جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك ،امكان تعريف شماره سريال
های مربوط به اسكناس ها ،فروش اسكناس ها به شماره سريال و نمايش تاريخ خريد هر سريال و گزارش از سريال اسكناس ها و سود
فروش هر سريال ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش
پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش
سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه صرافی ساده (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،
عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین
22212

صرافی متوسط (فروشگاهی )

9,770,000

22213

صرافی پیشرفته (فروشگاهی )

14,670,000

22215

صرافی دوکاربره(فروشگاهی )

25,470,000

22221

صرافی ساده(شرکتی)

8,070,000

22222

صرافی متوسط(شرکتی)

13,070,000

22223

صرافی پیشرفته (شرکتی)

17,970,000

22225

صرافی پیشرفته(دوکاربره)

28,470,000

22231

صرافی ساده( تولیدی)

8,770,000

22232

صرافی متوسط (تولیدی)

12,570,000

22233

صرافی پیشرفته (تولیدی)

17,170,000

22235

صرافی دوکاربره (تولیدی)

29,670,000

22241

صرافی جامع(تولیدی)

24,670,000

22244

صرافی شبكه(تولیدی)

41,670,000

اشخاص با ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه صرافی متوسط (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه صرافی پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان ) می
باشد .شايان ذکر می باشد کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك ،امكان تعريف
شماره سريال های مربوط به اسكناس ها ،فروش اسكناس ها به شماره سريال و نمايش تاريخ خريد هر سريال و گزارش از سريال اسكناس
ها و سود فروش هر سريال ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از
بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی،
گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ،
تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه صرافی ساده(شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و
کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ,ثبت
هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای
انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه اجاره کاال متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با
پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت
ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی،
مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات
داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه
کاربران و ..
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه صرافی پیشرفته (شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان ) می
باشد .شايان ذکر می باشد کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،امكان تعريف شماره سريال های مربوط به اسكناس ها ،فروش اسكناس ها به شماره سريال و نمايش تاريخ خريد هر
سريال و گزارش از سريال اسكناس ها و سود فروش هر سريال ،به همراه صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی،
اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی،
گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل نسخه شامل امكانات صرافی ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی,
عملكرد و کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و
بالعكس ,ثبت هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت
تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل امكانات نسخه صرافی متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ قیمت،
دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و
زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه صرافی (تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد .شايان
ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی صرافی به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو
می باشد.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو صرافی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا
کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك ،خريد کاالها همراه با سريال،
تاريخ خريد ،گارانتی کننده و مدت گارانتی ،فروش کاالهای با سريال و رويت تاريخ و قیمت خريد آنها ،فروش در دو حالت قطعات و
دستگاه  ،نمونه فاکتور خاص بدون ثبت ريز قیمتها ،تعريف فرمول برای فروش سیستم  ،تهیه گزارش از کلیه فاکتورهای فروش ،امكان
22311

لپ تاپ ساده ( فروشگاهی)

5,370,000

22312

لپ تاپ متوسط ( فروشگاهی)

9,770,000

22313

لپ تاپ پیشرفته( فروشگاهی)

14,670,000

22315

لپ تاپ دوکاربره( فروشگاهی)

25,470,000

22321

لپ تاپ ساده (شرکتی)

8,070,000

22322

لپ تاپ متوسط(شرکتی)

13,070,000

22323

لپ تاپ پیشرفته (شرکتی)

17,970,000

22325

لپ تاپ دوکاربره (شرکتی)

28,470,000

22331

لپ تاپ ساده( تولیدی)

8,770,000

22332

لپ تاپ متوسط ( تولیدی)

12,570,000

22333

لپ تاپ پیشرفته( تولیدی)

17,170,000

تهیه گزارش با تنظیمات و قالب های متنوع  ،گزارش از شماره سريال ،نمايش سود فروش هر سريال ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی
و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت
فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه
زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لپ تاپ ساده(فروشگاهی) به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،
عملكرد و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین
اشخاص با ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لپ تاپ متوسط (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لپ تاپ پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان ) می
باشد .شايان ذکر می باشد کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك ،خريد کاالها
همراه با سريال ،تاريخ خريد ،گارانتی کننده و مدت گارانتی ،فروش کاالهای با سريال و رويت تاريخ و قیمت خريد آنها ،فروش در دو
حالت قطعات و دستگاه  ،نمونه فاکتور خاص بدون ثبت ريز قیمتها ،تعريف فرمول برای فروش سیستم  ،تهیه گزارش از کلیه فاکتورهای
فروش ،امكان تهیه گزارش با تنظیمات و قالب های متنوع  ،گزارش از شماره سريال ،نمايش سود فروش هر سريال ،صدور پیش فاکتور،
فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ..
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لپ تاپ (شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و
کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ,ثبت
هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای
انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لپ تاپ متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با
پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت
ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی،
مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات
داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه
کاربران و ..
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لپ تاپ پیشرفته (شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان ) می
باشد .شايان ذکر می باشد کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،خريد کاالها همراه با سريال ،تاريخ خريد ،گارانتی کننده و مدت گارانتی ،فروش کاالهای با سريال و رويت تاريخ و
قیمت خريد آنها ،فروش در دو حالت قطعات و دستگاه  ،نمونه فاکتور خاص بدون ثبت ريز قیمتها ،تعريف فرمول برای فروش سیستم ،
تهیه گزارش از کلیه فاکتورهای فروش ،امكان تهیه گزارش با تنظیمات و قالب های متنوع  ،گزارش از شماره سريال ،نمايش سود فروش
هر سريال ،به همراه صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از
بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی،
گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ،
تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل امكانات لپ تاپ ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و کنترل
واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ,ثبت هزينه
در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها،
گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل امكانات نسخه لپ تاپ متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ قیمت،
دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و
زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...

22335

لپ تاپ دوکاربره ( تولیدی)

29,670,000

22341

لپ تاپ جامع( تولیدی)

24,670,000

22344

لپ تاپ شبكه( تولیدی)

41,670,000

22511

دباغی ساده ( فروشگاهی)

5,370,000

22512

دباغی متوسط ( فروشگاهی)

9,770,000

22513

دباغی پیشرفته( فروشگاهی)

14,670,000

22515

دباغی دوکاربره( فروشگاهی)

25,470,000

22521

دباغی ساده ( شرکتی)

8,070,000

22522

دباغی متوسط ( شرکتی)

13,070,000

22523

دباغی پیشرفته ( شرکتی)

17,970,000

22525

دباغی دوکاربره( شرکتی)

28,470,000

22531

دباغی ساده (تولیدی)

8,770,000

22532

دباغی متوسط (تولیدی)

12,570,000

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لپ تاپ (تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد .شايان
ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی لپ تاپ به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو
می باشد.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو لپ تاپ جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه ثبت فاکتور ها با صفر
ريال و تسويه آن در اصالح فاکتور و اصالح لیستی فاکتور ها با امكان فیلتر براساس تاريخ فاکتور ،شماره فاکتور ،شماره سند ،طرف
حساب خاص ،کاالی خاص ،کاربر خاص ،فی خاص و تعیین نوع فاکتور خريد ،فروش ،برگشت از خريد و فروش ،صدور پیش فاکتور،
فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از
فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر
طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه دباغی ساده (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی ،عملكرد
و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص با ريز
کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ
بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام
های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه دباغی متوسط (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه دباغی پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان ) می
باشد .شايان ذکر می باشد کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك ،ثبت فاکتور
ها با صفر ريال ،تسويه آن در اصالح فاکتور و اصالح لیستی فاکتور ها با امكان فیلتر براساس تاريخ فاکتور ،شماره فاکتور ،شماره سند،
طرف حساب خاص ،کاالی خاص ،کاربر خاص ،فی خاص و تعیین نوع فاکتور خريد ،فروش ،برگشت از خريد و فروش ،صدور پیش فاکتور،
فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ..
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه دباغی ساده (شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل  :حواله بین انبارها  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و
کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ,ثبت
هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای
انبار و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه دباغی متوسط( شرکتی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با
پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهت
ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی،
مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات
داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ، )...امكان اصالح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه
کاربران و ..
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه دباغی پیشرفته (شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه (دو کاربر به طور همزمان ) می
باشد .شايان ذکر می باشد .کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به اين نسخه قابل افزودن نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام
تولید در سطح ساده ،ثبت فاکتور ها با صفر ريال ،تسويه آن در اصالح فاکتور و اصالح لیستی فاکتور ها با امكان فیلتر براساس تاريخ
فاکتور ،شماره فاکتور ،شماره سند ،طرف حساب خاص ،کاالی خاص ،کاربر خاص ،فی خاص و تعیین نوع فاکتور خريد ،فروش ،برگشت از
خريد و فروش ،به همراه صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها،استفاده از
بارکدخوان ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی،
گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ،
تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل امكانات دباغی ساده (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و کنترل
واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ,ثبت هزينه
در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها،
گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل امكانات نسخه دباغی متوسط (تولیدی) به انضمام امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ قیمت،
دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و
22533

دباغی پیشرفته ( تولیدی)

17,170,000

22535

دباغی دوکاربره(تولیدی )

29,670,000

22541

دباغی جامع(تولیدی)

24,670,000

22544

دباغی شبكه (تولیدی )

41,670,000

84955

رستوران اندرويد ساده

12,170,000

84956

رستوران اندرويد متوسط

17,770,000

84957

رستوران اندرويد پیشرفته

22,570,000

84941

رستوران اندرويد جامع

29,770,000

84944

رستوران اندرويد شبكه

42,970,000

85031

تولیدی و بازرگانی پوشاك ساده

8,770,000

85032

تولیدی و بازرگانی پوشاك متوسط

12,570,000

زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه دباغی (تولیدی ) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 2کاربر به طور همزمان) می باشد .شايان
ذکر است کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های فروشگاهی ،شرکتی ،تولیدی دباغی به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو
می باشد.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو دباغی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا
کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

تعريف اشخاص ،تعريف حساب های بانكی ،ثبت چك های دريافتی و پرداختی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،صدور فاکتور  VATو
گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارايی ،اتصال به فیش پرينت و صدور فیش با سربرگ رستوران  ،ارسال پرينت به پرينترهای مختلف
( صندوق -آشپزخانه و بوفه و  ، ) ...امكان نمايش سود هر کاال هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاريخ ،ارسال پیامك عمومی (شامل پیام
های تبلیغاتی ،تبريك ،تخفیفات و  )...و امكان ثبت سفارش با استفاده از سیستم های تحت اندرويد و انتقال سفارش به سیستم هلو
،امكانات ديگر سیستم اندرويد رستوران :محیط نرم افزاری ساده و کارآمد برای گارسون ،نمايش میز های تعريف شده در سرور بر روی
سیستم تحت اندرويد ،نمايش وضعیت میزها( اشغال يا آزاد بودن میز)  ،زمان اشغال بودن میزها  ،نمايش مبلغ فاکتور هر میز ،امكان تغییر
سفارش مشتری ،امكان درخواست حضور گارسون جهت هر میز  ،امكان درخواست تقاضای تسويه فاکتور و درخواست صورتحساب برای
مشتری ،امكان جستجو میز مورد نظر ،امكان منوسازی به صورت کلید فوری و منوسازی به همراه تصوير هرکاال ،امكان جستجو سريع کاال
زمان صدور فاکتور،امكان تعريف سطح دسترسی کاربر ،امكان نمايش رفتار کاربران

شامل کلیه امكانات نسخه ساده رستوران اندرويد به انضمام سطح دسترسی کاربران  ،حواله بین انبارها ،نمايش ريز کاالها و چكها در
صورت حساب اشخاص ،ثبت پیك های موتوری در زير فاکتور،مغايرت گیری از بانك ،صندوق و طرف حساب ها ،اعالم سررسید اتوماتیك
مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ...

شامل کلیه امكانات نسخه متوسط رستوران اندرويد به انضمام ،کاردکس ريالی و تعدادی ،عملكرد دوره ای انبار ،گزارشات نموداری،
مغايرت از کلیه سرفصل ها ،تراز آزمايش 6و 8ستونی ،تعريف فرمول تولیدو کسر مواد اولیه به صورت اتوماتیك ،منطقه بندی
مشتريان،خروجی  TEXT,EXEL,HTMLاز گزارشات ستونی ،امكان دريافت از پرداخت به ،امكان ثبت چند فرمول تولید برای يك غذا،
گزارش کسری مواد اولیه ،گزارش تخمین تولید ،راس چك ،پرينت چك ،امكان استفاده از کالر آيدی ،ارسال پیامك های پويا و اطالعات
داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسیدچك ها ،اقساط و )....

اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های رستوران اندرويد به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو رستوران اندرويد جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه ،تعريف اشخاص،
پارچه فروش ،خرازی ،برشكار ،خیاط ،صدور فاکتور خريد جهت پارچه ها و تعیین طاقه ها با متراژ و رنگ های 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 خیاط و تعیین هزينه دوخت هر مانتو يا پوشاك تولیدی ،تعیین تعداد پوشاك تولیدی و معرفی سطح
های متفاوت تا بی نهايت ،امكان تخصیص سطح های تعريف شده به کاال ها ،امكان جستجو پیشرفته کاال درفاکتور براساس سطح های
تعريف شده به دوصورت سطح به سطح يا جستجو سطح ،صدور فاکتور براساس سطح های هر کاال ،تعیین نوع فاکتور خريد ،فروش،
برگشت از خريد و فروش ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت
فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی،
گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور
) و ...
اين نسخه شامل امكانات تولیدی و بازرگانی پوشاك ساده به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و
کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ,ثبت
هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها،
گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل امكانات نسخه تولیدی و بازرگانی پوشاك متوسط به انضمام امكاناتی از قبیل:تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ
قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی
85033

تولیدی و بازرگانی پوشاك پیشرفته

17,170,000

85041

تولیدی و بازرگانی پوشاك جامع

24,670,000

85044

تولیدی و بازرگانی پوشاك شبكه

41,670,000

85131

تولیدی و بازرگانی مانتو ساده

8,770,000

85132

تولیدی و بازرگانی مانتو متوسط

12,570,000

85133

تولیدی و بازرگانی مانتو پیشرفته

17,170,000

85141

تولیدی و بازرگانی مانتو جامع

24,670,000

85144

تولیدی و بازرگانی مانتو شبكه

41,670,000

85311

امالك ساده

5,370,000

85312

امالك متوسط

9,770,000

85313

امالك پیشرفته

14,670,000

85341

امالك جامع

24,670,000

85344

امالك شبكه

41,670,000

و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های تولیدی و بازرگانی پوشاك به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو می باشد.

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی و تولیدی پوشاك جامع و قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه ،تعريف اشخاص،
پارچه فروش ،خرازی ،برشكار ،خیاط ،صدور فاکتور خريد جهت پارچه ها و تعیین طاقه ها با متراژ و رنگ های 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 خیاط و تعیین هزينه دوخت هر مانتو يا پوشاك تولیدی ،تعیین تعداد پوشاك تولیدی و معرفی سطح
های متفاوت تا بی نهايت ،امكان تخصیص سطح های تعريف شده به کاال ها ،امكان جستجو پیشرفته کاال درفاکتور براساس سطح های
تعريف شده به دوصورت سطح به سطح يا جستجو سطح ،صدور فاکتور براساس سطح های هر کاال ،تعیین نوع فاکتور خريد ،فروش،
برگشت از خريد و فروش ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت
فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی،
گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور
) و ...

اين نسخه شامل امكانات تولیدی و بازرگانی مانتو ساده به انضمام امكاناتی از قبیل :عملیات چند انباره  ,ثبت چكهای امانی ,عملكرد و
کنترل واسطه ها ,سطح دسترسی برای کاربران ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و چكها ،تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس ,ثبت
هزينه در فاکتور ,مغايرت گیری از بانك ،صندوق ،طرف حسابها ،اعمال فاکتورهای نسیه واعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها،
گزارش عملكرد دوره ای انبار و ....

اين نسخه شامل امكانات نسخه تولیدی و بازرگانی مانتو متوسط به انضمام امكاناتی از قبیل:تولید فرموله ،تخمین تولید و فروش  ،تیپ
قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی
و زمانی ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره و کاردکـس ريالی و تعـدادی،
ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حسابها و  ، )...امكان مغايرت گیری از کلیـه سر فصلها ،طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك
های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و ،)...امكان اصالح
سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های تولیدی و بازرگانی مانتو به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو می باشد.
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی و تولیدی مانتو جامع و قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا
کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات خريد و فروش ،انبار،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه ثبت مشخصات کامل
ملك و اشخاص ،تعريف انواع سیستم های حرارتی ،آشپزخانه ،سرويس بهداشتی ،کفپوش ،نما  ،اجاره و فروش تلفن ،اعالم ملك های
اجاره رفته سرموعد … صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت
فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی،
گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور
) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه امالك ساده (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی ،عملكرد
و کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص با ريز
کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ
بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام
های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه امالك متوسط (فروشگاهی)به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار های امالك به همراه تمامی کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو می باشد
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه امالك جامع و قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند
درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

تعريف اشخاص ،تعريف حساب های بانكی ،ثبت چك های دريافتی و پرداختی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،صدور فاکتور  VATو
گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارايی به انضمام :امكان تعیین سطح دسترسی کاربران ،نمايش سود هر کاال هر طرف حساب هر
81453

الكترونیك

6,970,000

81055

رستوران ساده

7,570,000

81056

رستوران متوسط

12,470,000

81057

رستوران پیشرفته

18,270,000

81041

رستوران جامع

22,870,000

81044

رستوران شبكه

37,700,000

81111

آرايشگاه ساده

5,970,000

81112

آرايشگاه متوسط

9,770,000

81113

آرايشگاه پیشرفته

14,870,000

81141

آرايشگاه جامع

20,870,000

81144

آرايشگاه شبكه

38,570,000

81211

عینك ساده

5,170,000

81212

عینك متوسط

9,770,000

81412

فاکتور با شرط تاريخ ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتور ها ،ثبت هزينه در فاکتور خريد ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد جهت کاالها ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،تهیه فاکتور از چپ به راست ،ارسال پیامك عمومی( شامل پیام های
تبلیغاتی ،تبريك ،تخفیفات )  ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل،
معین و تفضیلی و ...
تعريف اشخاص ،تعريف حساب های بانكی ،ثبت چك های دريافتی و پرداختی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،صدور فاکتور  VATو
گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارايی ،اتصال به فیش پرينت و صدور فیش با سربرگ رستوران  ،ارسال پرينت به پرينترهای مختلف
( صندوق -آشپزخانه و بوفه و  ، ) ...امكان نمايش سود هر کاال هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاريخ ،ارسال پیامك عمومی (شامل پیام
های تبلیغاتی ،تبريك ،تخفیفات و  )...و...
شامل کلیه امكانات نسخه ساده رستوران به انضمام سطح دسترسی کاربران  ،حواله بین انبارها ،نمايش ريز کاالها و چك ها در صورت
حساب اشخاص ،ثبت پیك های موتوری در زير فاکتور،مغايرت گیری از بانك ،صندوق و طرف حساب ها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت
تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ...
شامل کلیه امكانات نسخه متوسط به انضمام ،کاردکس ريالی و تعدادی ،عملكرد دوره ای انبار ،گزارشات نموداری ،مغايرت از کلیه سرفصل
ها ،تراز آزمايش 6و 8ستونی ،تعريف فرمول تولیدو کسر مواد اولیه به صورت اتوماتیك ،منطقه بندی مشتريان،خروجی
 TEXT,EXEL,HTMLاز گزارشات ستونی ،امكان دريافت از پرداخت به ،امكان ثبت چند فرمول تولید برای يك غذا ،گزارش کسری مواد
اولیه ،گزارش تخمین تولید ،راس چك ،پرينت چك ،امكان استفاده از کالر آيدی ،ارسال پیامك های پويا و اطالعات داخلی نرم افزار
(مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسیدچك ها ،اقساط و )....
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
رستوران.
هلو رستوران تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امكانات ويژه مورد نیاز رستورانها و قابلیت کاربری تحت شبكه
( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر
افزايش دهد.
تعريف پرسنل آرايشگاه ،تعريف کارهای خدماتی آرايشگاه و اختصاص هريك به پرسنل آرايشگاه ،تعريف اشخاص و حساب های بانكی،
نوبت دهی،تعیین زمان خدمات ،تعیین ساعت کاری هر پرسنل يا تمامی پرسنل ،اختصاص درصد پورسانت متفاوت به هريك از کار های
خدماتی ،اعمال درصد پورسانت های متفاوت و امكان انتخاب پرسنل آرايشگاه برای هريك از سطرهای فاکتور ،ثبت چك های دريافتی و
پرداختی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف
حساب در بازه زمانی مختلف و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده آرايشگاه به همراه امكاناتی از قبیل :تعريف سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری
غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها ،ترازهای آزمايشی  2و 4ستونی ،ارسال پیامك های
عمومی ( شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و ارسال پیامك های مرتبط به نوبت دهی و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه متوسط آرايشگاه به همراه امكاناتی از قبیل :دسته بندی مشتريها ،خروجی باپسوندهای مختلف،
پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش,
گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)...طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال
پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و )...و ...

شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
آرايشگاه.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امكانات ويژه مورد نیاز آرايشگاه و قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر
بطور همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

تعريف اشخاص ،تعريف حساب های بانكی ،چكهای دريافتی و پرداختی ،امكان صدور قبض ،تعیین تاريخ معاينه و تحويل عینك ،تعیین
مشخصات فنی ،تعداد و مبلغ عدسی به صورت جداگانه جهت چشم راست و چشم چپ  ،تعیین نوع ،تعداد و مبلغ فريم ،تعیین مشخصات
عینك دوربین و نزديك بین به صورت مجزا ،امكان فروش لوازم جانبی و تعمیرات عینك ،نمايش مبلغ ساخت عینك و لوازم جانبی به
تفكیك در قبض ،امكان دريافت بیعانه ،صدور فاکتور ، VATثبت سند اتوماتیك برای فاکتورها ،ثبت هزينه و درآمد ،امكان تهیه گزارش از
موعد تحويل عینك و قبض های صادر شده به ريز لوازم جانبی ،تعمیرات و مشخصات فنی عدسی ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش
پرينت ،گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی و...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده عینك به همراه امكاناتی از قبیل :تعريف سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری
غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها ،ترازهای آزمايشی  2و 4ستونی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :دسته بندی مشتريها ،خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و
81213

عینك پیشرفته

14,870,000

81241

عینك جامع

20,870,000

81244

عینك شبكه

38,570,000

81631

تولیدی مانتو ساده

8,270,000

81632

تولیدی مانتو متوسط

12,570,000

81633

تولیدی مانتوپیشرفته

17,170,000

81641

تولیدی مانتو جامع

23,470,000

81644

تولیدی مانتو شبكه

38,570,000

81711

بازرگانی مانتو ساده

5,170,000

81712

بازرگانی مانتو متوسط

9,770,000

81713

بازرگانی مانتو پیشرفته

14,870,000

81741

بازرگانی مانتو جامع

20,870,000

دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات
پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ، )...طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا
 /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و)...و ...

شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های عینك.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امكانات ويژه مورد نیاز عینك و قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور
همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به انضمام پنل
پوشاك جهت سهولت کاربر ،تعريف اشخاص ،پارچه فروش ،خرازی ،برشكار ،خیاط ،صدور فاکتور خريد جهت پارچه ها و تعیین طاقه ها با
متراژ و رنگ های 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 خیاط و تعیین هزينه دوخت هر مانتو يا پوشاك تولیدی،
تعیین تعداد مانتو تولیدی  ،تعیین تعداد ضايعات و صدور فاکتور ضايعات اتوماتیك زمان تولید ،درج فاکتور رسمی و غیررسمی ،سفارش
لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها  ،امكان ارسال پیامك های عمومی ( شامل پیام های تبلیغاتی تبريك تخفیفات و  ،)...امكان
گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف ،گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی،
گزارش کارهای تحويلی به برشكار ،کارهای دريافتی از برشكار ،کارهای تحويلی به خیاط ،گزارش تولید و ضايعات خیاطی ،موجوی کاال
براساس رنگ و گزارش از کاردکس سیكل خريد ،برشكاری  ،خیاطی و تولید مانتو و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده تولید مانتو به انضمام تعیین سطح دسترسی کاربران  ،ثبت چك های امانی ،حواله بین انبار،
نمايش ريز کاالها و چك ها در صورت حساب اشخاص ،عملكردو کنترل واسطه ها ،مغايرت گیری از بانك ،صندوق و طرف حساب ها ،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نرم افزار شامل امكانات نسخه متوسط تولیدی مانتو به همراه امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تیپ قیمت ،محاسبه راس چك ها به دو
صورت ريالی و زمانی ،دسته بندی مشتری ها ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فروش ،دريافت از  ...پرداخت به  ،...مغايرت گیری از
کلیه سرفصل ها ،امكان ارسال پیامك های پويا /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و  ، )...امكان اصالح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران ،تهیه خروجی باپسوندهای مختلف از گزارشات ،به
همراه گزارشات پیشرفته ( گردش کاال طی دوره ،کاردکس ريالی و تعدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حساب ها و  )...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
تولیدی مانتو .
هلوتولیدی مانتو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امكانات ويژه تولید مانتو و قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر
بطور همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،پنل مانتو جهت سهولت کاربری کاربران ،معرفی سطح های متفاوت تا بی نهايت ،امكان تخصیص سطح های تعريف شده به کاال ها،
امكان جستجو پیشرفته کاال درفاکتور براساس سطح های تعريف شده به دوصورت سطح به سطح يا جستجو سطح ،صدور فاکتور براساس
سطح های هر کاال ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش
پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش
سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و
...گزارش از فاکتور به تفكیك موجودی سطح کاال ،گزارش از کاال به تفكیك موجودی سطح و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی مانتو ساده به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی ،عملكرد و
کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص با ريز
کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ
بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام
های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی مانتو متوسط به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
بازرگانی مانتو .

81744

بازرگانی مانتو شبكه

38,570,000

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی جامع و قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند
درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش

81811

سوپر مارکت
ساده

4,370,000

فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده سوپرمارکت به همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح دسترسی

81812

سوپر مارکت متوسط

7,570,000

81813

سوپر مارکت پیشرفته

12,370,000

81841

سوپر مارکت جامع

20,870,000

برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید
اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و
 4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه سوپرمارکت متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...

81844

سوپر مارکت
شبكه

38,570,000

شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های سوپر
مارکت.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه سوپرمارکت جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به همراه
بارکد های تجمیعی ( بارکدی که توسط ترازوهای ديجیتال تولید می گردد و يك بارکد جهت چندين کاال به همراه وزن و تعدادشان ارائه
81931

قنادی و آجیل فروشی ساده

8,570,000

81932

قنادی و آجیل فروشی متوسط

13,570,000

81933

قنادی و آجیل فروشی پیشرفته

19,770,000

81941

قنادی و آجیل فروشی جامع

24,670,000

81944

قنادی و آجیل فروشی شبكه

38,570,000

می گردد ، ).فروش فوری ،عملیات تولیددر سطح ساده  ،اتصال به فیش پرينت ،صدور فاکتور  VATو گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت
دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش
سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف ،ارسال پیامك عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ،تبريك ،تخفیفات
و  )...و ...

شامل کلیه امكانات نسخه قنادی و آجیل فروشی ساده به به همراه امكاناتی از قبیل :سطح دسترسی کاربران ،حواله بین انبار  ،نمايش
معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها در صورت حساب اشخاص ،مغايرت گیری از بانك ،صندوق و طرف حساب ها ،اعالم سررسید
اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ...

شامل کلیه امكانات نسخه متوسط قنادی و آجیل فروشی به همراه امكاناتی از قبیل :تعريف فرمول تولیدو کسر مواد اولیه به صورت
اتوماتیك ،منطقه بندی مشتريان ،امكان دريافت از ...پرداخت به ، ...امكان ثبت چند فرمول تولید برای يك شیرينی يا محصول ،گزارش
کسری مواد اولیه ،گزارش تخمین تولید ،راس چك ،پرينت چك ،مغايرت از کلیه سرفصل ها ،امكان استفاده از کالر آيدی ،ارسال پیامك
های پويا و اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسیدچك ها ،اقساط و  ،)....امكان اصالح سرفصل های پیش
فرض به دلخواه کاربران ،تهیه خروجی باپسوندهای مختلف از گزارشات ،به همراه گزارشات پیشرفته ( گردش کاال طی دوره ،کاردکس
ريالی و تعدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حساب ها و  )...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های قنادی
و آجیل فروشی.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه قنادی و آجیل فروشی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،معرفی سطح های متفاوت تا بی نهايت ،امكان تخصیص سطح های تعريف شده به کاال ها ،امكان جستجو پیشرفته کاال درفاکتور
82011

لوازم يدکی
ساده

براساس سطح های تعريف شده به دوصورت سطح به سطح يا جستجو سطح ،صدور فاکتور براساس سطح های هر کاال ،انتخاب عكس هر
5,170,000

کاال ،تعیین حداقل و حداکثر قیمت جهت هر کاال ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه
پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت وگزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر
کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و
سهولت در انجام امور ) و ...گزارش از فاکتور به تفكیك موجودی سطح کاال ،گزارش از کاال به تفكیك موجودی سطح و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم يدکی ساده به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی ،عملكرد و
82012

لوازم يدکی
متوسط

کنترل واسطه ها ،سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص با ريز کاالها و
9,770,000

چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد،
ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های
تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه متوسط لوازم يدکی به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
82013

لوازم يدکی
پیشرفته

باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
14,870,000

ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...

82041

82044

لوازم يدکی
جامع
لوازم يدکی
شبكه

20,870,000

38,570,000

شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های لوازم
يدکی.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم يدکی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،عملكرد و کنترل واسطه ها ، ،کنترل کد
فروشنده ،تعیین حداقل و حداکثر قیمت جهت هر کاال ،قیمت همكار ،سفارش لیستی  ،پورسانت سطری ،تهیه پرينت فاکتور به صورت

82111

لوازم ارايشی و بهداشتی
ساده

5,170,000

فیش پرينت ،صدور فاکتور ، VATگزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت
فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه
زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم آرايشی و بهداشتی ساده به انضمام امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،
82112

لوازم ارايشی و بهداشتی
متوسط

سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك
9,770,000

ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای
آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ،
تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم آرايشی و بهداشتی متوسط به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،

82113

لوازم ارايشی و بهداشتی
پیشرفته

خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
14,870,000

جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و)...و ...

82141

82144

لوازم ارايشی و بهداشتی
جامع
لوازم ارايشی و بهداشتی
شبكه

20,870,000

38,570,000

شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های لوازم
آرايشی و بهداشتی.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم آرايش و بهداشتی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان)
می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت،
82211

فراوردهای پروتینی ساده

4,370,000

82212

فراوردهای پروتینی متوسط

7,570,000

82213

فراوردهای پروتینی پیشرفته

12,370,000

82241

فراوردهای پروتینی جامع

20,870,000

82244

فراوردهای پروتینی شبكه

38,570,000

82311

لوازم صوتی و تصويری ساده

5,170,000

بارکدتجمیعی( بارکدی که توسط ترازوهای ديجیتال تولید می گردد و يك بارکد جهت چندين کاال به همراه وزن و تعدادشان ارائه می
گردد).صدور فاکتور ، VATگزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور،
گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی
مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزارفراورده های پروتینی ساده به همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح
دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی
 2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك
،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نرم افزار فراوردهای پروتینی متوسط به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
فراورده های پروتینی.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه فراوردهای پروتینی به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت،
تخفیفات پلكانی ( تعیین بازه های زمانی و تعدادی جهت ارائه تخبفیفات ) ،شماره سربال ،صدور فاکتور ،VATگزارشات فصلی فاکتورها
جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و
تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در
انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه فراورده های لوازم صوتی و تصويری ساده به همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای
امانی،سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك
82312

لوازم صوتی و تصويری متوسط

9,770,000

82313

لوازم صوتی و تصويری پیشرفته

14,670,000

82341

لوازم صوتی و تصويری جامع

20,870,000

82344

لوازم صوتی تصويری شبكه

38,570,000

82411

بازرگانی پارچه ساده

5,170,000

82412

بازرگانی پارچه متوسط

9,770,000

82413

بازرگانی پارچه پیشرفته

14,870,000

82441

بازرگانی پارچه جامع

23,470,000

82444

بازرگانی پارچه شبكه

38,570,000

82531

تولیدی پوشاك ساده

8,270,000

82532

تولیدی پوشاك متوسط

12,570,000

82533

تولیدی پوشاك پیشرفته

17,170,000

ها،عملكرد و کنترل واسطه ها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های
عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم صوتی و تصويری متوسط به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های لوازم
صوتی و تصويری.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم صوتی و تصويری به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،ايجاد پنل پارچه جهت سهولت کاربر ،تعريف طاقه ها با متراژ و رنگ های متفاوت،
انتخاب طاقه با متراژ و رنگ مورد نظر زمان صدور فاکتور فروش،
اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،صدور فاکتور ،VATگزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به
وزارت دارايی ،تهیه گزارش از پارچه براساس طاقه و رنگ ،گزارش ستونی فاکتور های پارچه فروشی و کاردکس پارچه و...گزارشات آماری،
گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر
فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی پارچه ساده به همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح
دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی
 2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك
،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه پارچه متوسط به انضمام امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی باپسوندهای
مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و
فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی فاکتورتوسط کاربر،
ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و)...و
...

شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
بازرگانی پارچه.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی پارچه به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا
کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك به همراه پنل
پوشاك جهت سهولت کاربر ،تعريف اشخاص ،پارچه فروش ،خرازی ،برشكار ،خیاط ،صدور فاکتور خريد جهت پارچه ها و تعیین طاقه ها با
متراژ و رنگ های 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 خیاط و تعیین هزينه دوخت هر مانتو يا پوشاك
تولیدی ،تعیین تعداد پوشاك تولیدی  ،تعیین تعداد ضايعات و صدور فاکتور ضايعات اتوماتیك زمان تولید ،درج فاکتور رسمی و
غیررسمی ،سفارش لیستی ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها  ،امكان ارسال پیامك های عمومی ( شامل پیام های تبلیغاتی تبريك
تخفیفات و  ، )...امكان گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف ،گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه
به وزارت دارايی ،گزارش کارهای تحويلی به برشكار ،کارهای دريافتی از برشكار ،کارهای تحويلی به خیاط ،گزارش تولید و ضايعات
خیاطی ،موجوی کاال براساس رنگ و گزارش از کاردکس سیكل خريد ،برشكاری  ،خیاطی و تولید پوشاك و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده تولید پوشاك به همراه امكاناتی از قبیل :تعريف سطح دسترسی کاربران  ،ثبت چك های امانی،
حواله بین انبار ،نمايش ريز کاالها و چك ها در صورت حساب اشخاص،عملكردو کنترل واسطه ها ،مغايرت گیری از بانك ،صندوق و طرف
حساب ها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،گزارش عملكرد دوره ای انبار و ...
اين نرم افزار شامل امكانات نرم افزار متوسط تولیدی پوشاك به همراه امكاناتی از قبیل :تولید فرموله ،تیپ قیمت ،محاسبه راس چك ها
به دو صورت ريالی و زمانی ،دسته بندی مشتری ها ،اطالعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فروش ،دريافت از  ...پرداخت به  ،...مغايرت
گیری از کلیه سرفصل ها ،امكان ارسال پیامك های پويا /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور،
سررسید چك ،سررسید اقساط و  ، )...امكان اصالح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران ،تهیه خروجی باپسوندهای مختلف از
گزارشات ،به همراه گزارشات پیشرفته ( گردش کاال طی دوره ،کاردکس ريالی و تعدادی ،ترازهای آزمايشی  6و  8ستونی ،مرور حساب ها
و  )...و ...

82541

تولیدی پوشاك جامع

24,670,000

82544

تولیدی پوشاك شبكه

41,670,000

82611

بازرگانی پوشاك ساده

5,170,000

82612

بازرگانی پوشاك متوسط

9,770,000

82613

بازرگانی پوشاك پیشرفته

14,870,000

82641

بازرگانی پوشاك جامع

23,470,000

82644

بازرگانی پوشاك شبكه

38,570,000

82711

لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره ساده

4,370,000

82712

لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره متوسط

7,570,000

82713

لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره پیشرفته

12,370,000

82741

لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره جامع

20,870,000

82744

لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره شبكه

38,570,000

شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
تولیدی پوشاك

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه تولیدی پوشاك به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا
کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،به
انضمام پنل پوشاك جهت سهولت کاربری کاربران ،معرفی سطح های متفاوت تا بی نهايت ،امكان تخصیص سطح های تعريف شده به کاال
ها ،امكان جستجو پیشرفته کاال درفاکتور براساس سطح های تعريف شده به دوصورت سطح به سطح يا جستجو سطح  ،صدور فاکتور
براساس سطح های هر کاال،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و
تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در
انجام امور ) و ...گزارش از فاکتور به تفكیك موجودی سطح کاال ،گزارش از کاال به تفكیك موجودی سطح و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی پوشاك ساده به همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی ،عملكرد و
کنترل واسطه ها ،تعیین سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص با ريز
کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ
بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،فروش فوری و تك فروشی ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام
های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی پوشاك متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
بازرگانی بازرگانی پوشاك.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه بازرگانی پوشاك به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا
کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره به همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای
امانی،سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك
ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای
آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی
مشتريها ،خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات
نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و
 ، )....طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور،
سررسید چك ،سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های لوازم
ابزار فروشی و پیچ و مهره .
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم ابزار فروشی و پیچ و مهره جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور
همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
82811

اغذيه فروشان و مواد غذايی ساده

4,370,000

82812

اغذيه فروشان و مواد غذايی متوسط

7,570,000

فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد به صورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف
حساب در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده اغذيه فروشان و مواد غذايی به همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای
امانی،سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (به صورت دستی) ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و
چك ها ،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد،
ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ،تبريك ،تخفیفات
و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه اغذيه فروشان و مواد غذايی متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتری ها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك ها ،محاسبه راس چك ها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات
82813

اغذيه فروشان و مواد غذايی پیشرفته

12,370,000

82841

اغذيه فروشان و مواد غذايی جامع

20,870,000

82844

اغذيه فروشان و مواد غذايی شبكه

38,570,000

نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش ،گـزارشـات پیشرفتـه ( گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حساب ها و
 ، )....طراحی فاکتور توسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور،
سررسید چك ،سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های اغذيه
فروشان و مواد غذايی.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه اغذيه فروشان و مواد غذايی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور
همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش

82911

باطری فروشان ساده

4,370,000

82912

باطری فروشان متوسط

7,570,000

82913

باطری فروشان پیشرفته

12,370,000

82941

باطری فروشان جامع

20,870,000

82944

باطری فروشان شبكه

38,570,000

83011

فروشندگان کاالی خواب ساده

4,370,000

83012

فروشندگان کاالی خواب متوسط

7,570,000

83013

فروشندگان کاالی خواب پیشرفته

12,370,000

83041

فروشندگان کاالی خواب جامع

20,870,000

83044

فروشندگان کاالی خواب شبكه

38,570,000

83111

لوازم خانگی ساده

5,170,000

فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد به صورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف
حساب در بازه زمانی مختلف،
امكان ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده باطری فروشان به همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح
دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها ،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی
 2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه باطری فروشان متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتری ها ،خروجی با
پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك ها ،محاسبه راس چك ها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش،گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی فاکتور
توسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید
اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های باطری
فروشان.
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه باطری فروشان جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سررسید چك ها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت،
فروش فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور
به صورت فاکتور ،گزارش اسناد به صورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف
حساب در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده فروشندگان کاالی خواب به همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها ،ثبت چك های امانی،
سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك(به صورت دستی) ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،
اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای
آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه فروشندگان کاالی خواب متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی با پسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چك ها ,محاسبه راس چك ها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات
نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و
 ، )....طراحی فاکتور توسط کاربر ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور،
سررسید چك ،سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
فروشندگان کاالی خواب .
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه فروشندگان کاالی خواب جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان)
می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چك ها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت،
فروش فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور
به صورت فاکتور ،گزارش اسناد به صورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف
حساب در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده لوازم خانگی به همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چك های امانی،سطح
83112

لوازم خانگی متوسط

9,770,000

83113

لوازم خانگی پیشرفته

14,870,000

83141

لوازم خانگی جامع

20,870,000

83144

لوازم خانگی شبكه

38,570,000

83211

لوازم ايمنی و آتش نشانی ساده

4,370,000

83212

لوازم ايمنی و آتش نشانی متوسط

7,570,000

83213

لوازم ايمنی و آتش نشانی پیشرفته

12,370,000

83241

لوازم ايمنی و آتش نشانی جامع

20,870,000

83244

لوازم ايمنی و آتش نشانی شبكه

38,570,000

83311

توکپی و اوزولید ساده

4,370,000

83312

توکپی و اوزولید متوسط

7,570,000

83313

توکپی و اوزولید پیشرفته

12,370,000

83341

توکپی و اوزولید جامع

20,870,000

83344

توکپی و اوزولید شبكه

38,570,000

دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی
 2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم خانگی متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های لوازم
خانگی .
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم خانگی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده لوازم ايمنی و آتش نشانی همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح
دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی
 2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم ايمنی و آتش نشانی متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های لوازم
ايمنی و آتش نشانی .
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم ايمنی و آتش نشانی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان)
می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده توکپی و ازولید همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح دسترسی
برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید
اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و
 4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم توکپی و ازولید متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های توکپی
و ازولید .
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه توکپی و ازولید جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
83411

فروشندگان مواد شیمیايی ساده

4,370,000

83412

فروشندگان مواد شیمیايی متوسط

7,570,000

83413

فروشندگان مواد شیمیايی پیشرفته

12,370,000

83441

فروشندگان مواد شیمیايی جامع

20,870,000

83444

فروشندگان مواد شیمیايی شبكه

38,570,000

83511

توزيع کنندگان بلور و چینی ساده

4,370,000

83512

توزيع کنندگان بلور و چینی متوسط

7,570,000

83513

توزيع کنندگان بلور و چینی پیشرفته

12,370,000

83541

توزيع کنندگان بلور و چینی جامع

20,870,000

83544

توزيع کنندگان بلور و چینی شبكه

38,570,000

فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده فروشندگان مواد شیمیايی همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح
دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی
 2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه فروشندگان مواد شیمیايی متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
فروشندگان مواد شیمیايی .

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه فروشندگان مواد شیمیايی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان)
می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده توزيع کنندگان بلور و چینی همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای
امانی،سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك
ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای
آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه توزيع کنندگان بلور و چینی متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های توزيع
کنندگان بلور و چینی .
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه توزيع کنندگان بلور و چینی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور
همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش

83611

توزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشكی و
آزمايشگاهی ساده

4,370,000

فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه سادهتوزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشكی و آزمايشگاهیی همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین

83612

توزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشكی و
آزمايشگاهی متوسط

انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص به
7,570,000

همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های
تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه توزيع کنندگان توزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشكی و آزمايشگاهی متوسط به همراه امكاناتی از
83613

توزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشكی و
آزمايشگاهی پیشرفته

قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو
12,370,000

صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس
ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ، )....طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده
حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و)...و ...

83641

توزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشكی و
آزمايشگاهی جامع

20,870,000

شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های توزيع
کنندگان تجهیزات و لوازم پزشكی و آزمايشگاهی .

83644

توزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشكی و
آزمايشگاهی شبكه

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه توزيع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشكی و آزمايشگاهی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت
38,570,000

شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از 4
کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش

83711

توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشكی
ساده

4,370,000

فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشكی همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین

83712

توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشكی
متوسط

انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص به
7,570,000

همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر
مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های
تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشكی متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت،

83713

توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشكی
پیشرفته

دسته بندی مشتريها ،خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و
12,370,000

زمانی ،اطالعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی،
مرور حسابها و  ، )....طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها،
مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و)...و ...

83741

83744

توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشكی
جامع
توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشكی
شبكه

20,870,000

شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های توزيع
کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشكی .
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه توزيع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشكی جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت

38,570,000

شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از 4
کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش

83811

دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل ساده

4,370,000

83812

دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل متوسط

7,570,000

83813

دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل پیشرفته

12,370,000

83841

دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل جامع

20,870,000

83844

دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل شبكه

38,570,000

83911

رنگ فروشان ساده

4,370,000

83912

رنگ فروشان متوسط

7,570,000

فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت
چكهای امانی،سطح دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی) ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها
و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد،
ترازهای آزمايشی  2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات
و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخهدستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی
مشتريها ،خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات
نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و
 ، )....طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور،
سررسید چك ،سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل .

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر
بطور همزمان) می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده رنگ فروشان همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح دسترسی
برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید
اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و
 4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه رنگ فروشان متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
83913

رنگ فروشان پیشرفته

12,370,000

83941

رنگ فروشان جامع

20,870,000

83944

رنگ فروشان شبكه

38,570,000

84011

طباخان ساده

4,370,000

84012

طباخان متوسط

7,570,000

84013

طباخان پیشرفته

12,370,000

84041

طباخان جامع

20,870,000

84044

طباخان شبكه

38,570,000

84111

فرش ماشینی و موکت ساده

4,370,000

84112

فرش ماشینی و موکت متوسط

7,570,000

84113

فرش ماشینی و موکت پیشرفته

12,370,000

84141

فرش ماشینی و موکت جامع

20,870,000

84144

فرش ماشینی و موکت شبكه

38,570,000

84211

فروشندگان الستیك ساده

4,370,000

ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...

شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های رنگ
فروشان .

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه رنگ فروشان جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده طباخان همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح دسترسی برای
کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید اتوماتیك
مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و 4ستونی ،گزارش
عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه طباخان متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی باپسوندهای
مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و
فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی فاکتورتوسط کاربر ،
ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار ( مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك ،سررسید اقساط و)...و
...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
طباخان .
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه طباخان جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد .ضمنا
کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده فرش ماشینی و موکت همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح
دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی
 2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه فرش ماشینی و موکت متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های فرش
ماشینی و موکت.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه فرش ماشینی و موکت جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده فروشندگان الستیك همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح
84212

فروشندگان الستیك متوسط

7,570,000

84213

فروشندگان الستیك پیشرفته

12,370,000

84241

فروشندگان الستیك جامع

20,870,000

84244

فروشندگان الستیك شبكه

38,570,000

84311

لوازم بهداشتی ساختمان ساده

4,370,000

84312

لوازم بهداشتی ساختمان متوسط

7,570,000

84313

لوازم بهداشتی ساختمان پیشرفته

12,370,000

84341

لوازم بهداشتی ساختمان جامع

20,870,000

84344

لوازم بهداشتی ساختمان شبكه

38,570,000

84411

شوفاژ و تهويه مطبوع ساده

4,370,000

84412

شوفاژ و تهويه مطبوع متوسط

7,570,000

84413

شوفاژ و تهويه مطبوع پیشرفته

12,370,000

84441

شوفاژ و تهويه مطبوع جامع

20,870,000

84444

شوفاژ و تهويه مطبوع شبكه

38,570,000

دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی
 2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه فروشندگان الستیك متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...

شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
فروشندگان الستیك.

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه فروشندگان الستیك جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده لوازم بهداشتی ساختمان همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح
دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی
 2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم بهداشتی ساختمان متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها،
خروجی باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری
جهـت ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و ،)....
طراحی فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید
چك ،سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های لوازم
بهداشتی ساختمان .
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم بهداشتی ساختمان جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان)
می باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده شوفاژ و تهويه مطبوع همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح
دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی
 2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه شوفاژ و تهويه مطبوع متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های شوفاژ
و تهويه مطبوع .
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه شوفاژ و تهويه مطبوع جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
84511

فروشندگان ساعت ساده

4,370,000

84512

فروشندگان ساعت متوسط

7,570,000

84513

فروشندگان ساعت پیشرفته

12,370,000

84541

فروشندگان ساعت جامع

20,870,000

84544

فروشندگان ساعت شبكه

38,570,000

84711

لوازم آشپزخانه ساده

4,370,000

84712

لوازم آشپزخانه متوسط

7,570,000

84713

لوازم آشپزخانه پیشرفته

12,370,000

84741

لوازم آشپزخانه جامع

20,870,000

84744

لوازم آشپزخانه شبكه

38,570,000

84811

لوازم خرازی فروشان ساده

4,370,000

84812

لوازم خرازی فروشان متوسط

7,570,000

84813

لوازم خرازی فروشان پیشرفته

12,370,000

84841

لوازم خرازی فروشان جامع

20,870,000

فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده فروشندگان ساعت همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح
دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی
 2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه فروشندگان ساعت متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های
فروشندگان ساعت .
هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه فروشندگان ساعت جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده لوازم آشپزخانه همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح دسترسی
برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم سررسید
اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی  2و
 4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم آشپزخانه متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های لوازم
آشپزخانه .

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم آشپزخانه جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.
اين نسخه شامل کلیه عملیات انبار ،خريد و فروش ،گردش چك و بانك و عملیات مالی به صورت اتوماتیك به همراه تعريف کاال در سه
سطح ،صدور پیش فاکتور ،فاکتورهای امانی و ضايعات ،اعالم اتوماتیك سر رسید چكها ،تهیه پرينت فاکتور به صورت فیش پرينت ،فروش
فوری و تك فروشی ،صدور فاکتور VATو گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی ،گزارشات آماری ،گزارش از فاکتور به
صورت فاکتور ،گزارش اسناد بصورت ستونی ،گزارش از دفاتر کل ،معین و تفضیلی ،گزارش سود ناويژه هر کاال ،هر فاکتور ،هر طرف حساب
در بازه زمانی مختلف،
امكان  ( fastmodeجهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و ...

اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه ساده لوازم خرازی فروشان همراه امكاناتی از قبیل :حواله بین انبارها  ،ثبت چكهای امانی،سطح
دسترسی برای کاربران ،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیك (بصورت دستی)  ،نمايش معین اشخاص به همراه ريز کاالها و چك ها،اعالم
سررسید اتوماتیك مهلت تسويه فاکتورها ،ثبت هزينه در فاکتور ،اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری ،چاپ بارکد ،ترازهای آزمايشی
 2و  4ستونی ،گزارش عملكرد دوره ای از انبار ،ارسال پیامك های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی  ،تبريك ،تخفیفات و )...و ...
اين نسخه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم خرازی فروشان متوسط به همراه امكاناتی از قبیل :تیپ قیمت ،دسته بندی مشتريها ،خروجی
باپسوندهای مختلف ،پرداخت به و دريافت از ،پرينت چكها ,محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی ،اطالعات نموداری جهـت
ارزيابی مالی و فـروش ,گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کاالی طـی دوره ،کاردکـس ريالی و تعـدادی ،مرور حسابها و  ،)....طراحی
فاکتورتوسط کاربر  ،ارسال پیامك های پويا  /امكان ارسال اطالعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها ،مشخصات فاکتور ،سررسید چك،
سررسید اقساط و)...و ...
شامل کلیه امكانات نسخه های فروشگاهی ،شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ويژه نرم افزار هلو به همراه امكانات نسخه های لوازم
خرازی فروشان.

84844

لوازم خرازی فروشان شبكه

38,570,000

هلو تحت شبكه شامل کلیه امكانات نسخه لوازم خرازی فروشان جامع به انضمام قابلیت کاربری تحت شبكه ( 4کاربر بطور همزمان) می
باشد .ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزينه جزئی ،تعداد کاربران شبكه را به بیش از  4کاربر افزايش دهد.

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده طبق مصوبات دولت در قیمت های فوق لحاظ شده است.
جهت دريافت اطالعات تكمیلی به سايت شرکت مهندسی نرم افزار هلو به نشانی www.holoo.co.irمراجعه فرمايید.
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