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√√√√√×حواله بین انبار

√√√√√×معین اشخـاص با ريزکاالها و چك ها 

√√√√√×اعمـال واسطه

√√√√√×سطح دسترسي کاربران

√√√√√×(اماني)ثبت چك هاي ضمانتي

√√√√√×مغايـرت گیـري

√√√√√×تبديل اسنـاد موقت به دائم و دائم به موقت

√√√√××... پرداخت به... دريافت از 

√√√√××تیپ قیمت

√√√√××منطقه بندي طرف حسابها

√√√√××Text  ، Excel ، HTML خروجي 

√√√√××گزارش عملکرد کاال طي دوره

√√√√√√کاردکس تعدادي

√√√√××کاردکس ريالي کاال

√×√×××خالصه سند/ خالصه فاکتور 

√√√√√√درصد تخفیف براي کاال و طرف حساب

√×√×××ثبت و گزارش سابقه همکاران

√×√×××از خريد ( %)في فـروش براساس درصدي 

√×√×××ثبت فاکتـورضايعات با هر سر فصل دلخـواه

√√√√√×امکان ورود لیستي اسناد دريافتي و پرداختي

√×√×××سود و ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه

√×√×××پرينت حواله پخش/ پرينت حواله خـروج هنگام صدور فاکتور

√×√×××شماره سريال

√×√×××شماره دوم فاکتـور

√×√×××انتخاب عکس براي هر کاال

√×√×××فاکتوراشانتیون

√×√×××پورسانت درصدي از فروش/ پورسانت سطري

√×√×××چند ارزي/فاکتور ارزي / معین ارزي 

 امکان اصالح سرفصلهاي پیش فرض به دلخواه 

√√√√××کاربران

√×√×××دو واحدي انبار

√√√√××رأس چك

√×√×××رأس فاکتور

√√√√××گزارش مرور حساب ها

√×√×××گزارش کاالهاي فروش نرفته

√√√√√√هشدار کمتر بودن قیمت فروش از خريد

√√√√√×امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس

021-38427:شماره تماس 

خريد و پشتیباني آسان نرم افزار حسابداري هلو از طريق سايت

جدول مقايسه امکانات نسخه هاي تولیدي نرم افزار هلو
:تمامي نسخه هاي تولیدي شامل انبار، معرفي کاال و اشخاص ، صدور فاکتور ،عملیات حسابداري يکسان میباشند و تفاوت اصلي آن ها به شرح زير مي باشد

www.hac.ir



√√√√√√تولید به صورت دستي

√√√√××تولید فرموله

√×√×××تجزيه

√√√√××تخمین تولید و فروش

√×√×××دسته چك

√√√√√×تسويه فاکتور به فاکتور

√√√√√×ثبت هزينه در فاکتور خريد

√√√√××طراحي فاکتور توسط کاربر

√×√×××سند اعشار

√√√√√√سند دستي

√√√√√√امور مالي اتوماتیك

√×√×××ادغام اسناد تجمیعي

√×√×××گزارشات تجمیعي

محسابه و تهاتر ارزش افزوده و گزارش معامالت 

√√√√√√فصلي

√×√×××اقساط و گزارشات مربوطه

√×√×××فروش فوري

√×√×××مراکز هزينه و مراکز درآمد 

√×√×××چاپ بارکد

√√√√××پرينت روي چك

√×√×××شرکتي10

√√√√√×گزارش پرفروش ترين و کم فروش ترين کاال 

√√√√√√گزارش مانده حساب بدهکاران و بستانکاران

√√√√√√کگزارش سود و زيان هر فاکتور طرف حساب هر کاال 

√√√√√√گزارش گیري از فروش به صورت روزانه ماهانه و غیره 

√√√√××اس ام اس 


