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  هوفرآنالین  ینرم افزار حسابدار یماژول ها

 یم لیرا تشک یمال ستمیس کیاز  یماژول است که هر کدام بخش پنجمتشکل از  هوفرحسابداری آنالین نرم افزار 
 :دهند

 یحسابدار .1

ماژول قرار گرفته اند.  نیدر ا یگزارشات مال ،یو ارز یالیر یاسناد حسابدار نگ،یکد فیتعر ستم،یس ماتیتنظ
ماژولها به  ریسا یمال یدادهایاست که خالصه تمام رو هوفر یمال ستمیس یدر واقع هسته اصل یماژول حسابدار

 .شود یمنتقل م یصورت خودکار به حسابدار

 (یخزانه دار) نقد و بانک .2

و  افتیماژول در نیرو به ا نیشود. از ا یماژول انجام م نیها، پرداخت ها و تنخواه در ا افتیچکها، در تیریمد
گردش چکها در ماژول  نیو برگه پرداخت و تنخواه و همچن افتیشود. امکان ثبت برگه در یگفته م زیپرداخت ن

 .ودش یم یشود. و به صورت خودکار ثبت حسابدار ینقد بانک انجام م

 انبار  .3

نرم افزار از امکانات ماژول انبار در  یو کاردکس بخش لیحواله، انتقال، تعد د،یرس یکاالها، برگه ها تیریمد
 .استحسابداری هوفر 

 (و فروش دیخر) یبازرگان .4

 یو فروش امکانات دیبرگشت از فروش و انواع گزارشات خر د،یفروش، برگشت از خر د،یفاکتور خر ان،یمشتر فیتعر
 نی. اطالعات ادیفروش را به صورت کامل انجام ده تیریمد دیتوان یاست که با استفاده از آنها م یاز ماژول بازرگان

 .دشو یمنتقل م یبه صورت خودکار به حسابدار زیبرگه ها ن

 دیتول .5

 دیتول دیشود حواله مصرف و رس یکه باعث م دی( و صدور برگه تولBOMدهنده محصوالت ) لیمواد تشک فیتعر
 است. هوفر دیاز امکانات ماژول تول دیصدور سند برگه تول نیبه صورت خودکار در انبار ثبت شوند و همچن
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 یتیامکانات امن

 .برخوردار است یمتعدد یتیاز امکانات امن نیآنال ینرم افزار حسابدار نیبه عنوان امن ترنرم افزار حسابداری هوفر 

 اطالعات یرمزگذار .1

 یشما قرار م اریدر اخت یچند حرف دیکل کیشوند. و  یشما رمز م یتمام اطالعات مال تیقابل نیفعال کردن ا با
. دیوارد کن زیرمز را ن دیکل دیو کلمه عبور با یپس شما در هنگام ورود به نرم افزار عالوه بر نام کاربر نی. از اردیگ

 نیرا به طور کامل تضم یاطالعات مشتر تیامن تیقابل نی. اشودبر شما فراهم  یبه اطالعات مال یتا امکان دسترس
 .دینما یممکن م ریشخص ثالث را غ کیتوسط  یبه اطالعات مشتر یکند و دسترس یم

 یدو مرحله ا نیالگ .2

را چند برابر کرده است. با فعال کردن  هوفر تیاست که امن یتیقابل یدو مرحله ا تیاحراز هو ای یدو مرحله ا ورود
 یشود و نام کاربرنرم افزار حسابداری هوفر بخواهد وارد  دیجد ستمیس یکاربر بر رو کیهر زمان که  تیقابل نیا

 ریمد لیبه موبا دییکد تا کیو رمز عبور  ینام کاربر جپس از در ستمیداشته باشد. س اریدر اخت زیو رمز عبور را ن
کرده و شروع به استفاده  نیالگ ستمیتا بتواند به س دیوارد نما زیکد را ن نیا دیکند که کاربر با یم امکیپ ستمیس

 .دینما

 HTTPS  پروتکل .3

 یانجام م HTTPSپروتکل  قیفقط از طر هوفرمختلف  یسهایسرو نیو سرور و ب نتیکال نیاطالعات ب تبادل
شود به  یتبادل م نتیسرور و کال نیکه ب یاطالعات یاست که تمام یمعن نیپروتکل بد نیشود. استفاده از ا

 تیامر بر امن نیبه اطالعات را ندارد. و ا یابیامکان دست ریمس نیکس در ب چیباشد و ه یصورت رمز شده م
 .دیافزا یم ستمیس
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 تکنولوژی

یک نرم افزار مدرن است که بر اساس تکنولوژی های روز، طراحی و پیاده سازی  هوفرنرم افزار حسابداری آنالین 
. شده اند که تقریبا منقضی شده استشده است. اکثر نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار با زبان دلفی طراحی 

  Net. مت سرور ازدر س هوفرو یا از نسخه هایی از دیتابیس استفاده می کنند که از رده خارج شده است. اما 
Core  استفاده می کند و در سمت کالینت از Angular  و از آخرین قابلیتهای دیتابیس های مدرن استفاده می

سریع،  باعث شده است که شما یک سیستم هوفرکند. به کار گرفتن این تکنولوژی ها در کنار برنامه نویسی عالی 
 .را مشاهده نمایید پایدار و امن

 با دیگر نرم افزارها یکپارچگی

بر خالف نرم افزار های سنتی که هیچ ارتباط استانداری با دیگر نرم افزارها نداشتند. در نرم افزارهای مدرن 
، یکپارچه سازی و لینک با برخی نرم هوفرقابلیتهای الزم برای این ارتباط در نظر گرفته می شود. در نرم افزار 

به راحتی می توانید از آنها استفاده کنید و  هوفرست و شما به عنوان مشتری افزارها از قبل پیاده سازی شده ا
 .در نظر گرفته شده است  API برای ارتباط با سایر نرم افزارها نیز

 فروشگاه اینترنتی ووکامرسلینک با  .1

و نرم افزار  اگر فروشگاه اینترنتی دارید و در آن کاال یا خدمات عرضه می کنید. اتصال بین فروشگاه اینترنتی
 حسابداری هوفر مزایای زیر را به همراه دارد

 به صورت بالدرنگ در فروشگاهاز هوفر  هابه روز رسانی خودکار موجودی کاال •

 ایمپورت سفارشات فروشگاه در بخش پیش فاکتورهای هوفر •

 خودکار مشتریانی که در فروشگاه خرید کرده اند در هوفرایمپورت  •

 برای سفارشاتی که پرداخت شده اند خودکار برگه دریافتثبت  •

 

 مایکروسافت CRM لینک با نرم افزار .2

مایکروسافت به صورت کامل لینک شده است. این ارتباط در  CRM تنها نرم افزاری است که با نرم افزار هوفر
 سطوح مختلف انجام شده است و ترکیب بسیار کارآمد و مناسبی را برای مشتریان به ارمغان می آورد. 
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 :این یکپارچگی مزایای زیر را برای مشتری فراهم می کند

 مایکروسافت CRMایمپورت مشتریان و کاال و انبار از هوفر در نرم افزار  •

 با سی آر ام مایکروسافت هوفریکسان سازی قیمت و موجودی کاال در انبار  •

 هوفر بازرگانیانتقال پیش فاکتورها از سی آر ام به سیستم  •

 باشگاه مشتریان فاکتورهای مشتری به سی آر ام برای استفاده از امتیازاتانتقال همه  •

 در هوفر CRMخودکار برگه دریافت، پرداخت و اعالمیه از  ثبت •

 CRMمشاهده بالدرنگ موجودی کاالها در زمان صدور پیش فاکتور  •

 شتریو در پرونده م CRMمشاهده بالدرنگ مانده حساب مشتریان در زمان صدور پیش فاکتور  •

 CRMمشاهده گردش حساب مشتریان در  •

 لینک با مایکروسافت شیرپوینت .3

به شیرپوینت لینک می شود و  هوفریکی از قابلیتهای شیرپوینت مدیریت فایل ها و مستندات است. حسابداری 
شما می توانید پیوست اسناد را در شیرپوینت ذخیره کنید. با فعال سازی این قابلیت بخشی به نام پیوست در 
اسناد حسابداری اضافه می شود. که کلیک روی این گزینه به صورت خودکار پرونده مرتبط با این سند را در 

 .شیرپوینت باز می کند

 (BPMSمدیریت فرآیند کسب و کار)سیستم لینک با  .4

می توانید فرم ها و فرآیندهای مختلفی را طراحی کنید. ایجاد یکپارچگی بین حسابداری هوفر و  BPMSدر 
BPMS  امکان ثبت برگه های مالی طی فرآیندها را فراهم می کند. به عنوان مثال شما می توانید فرم درخواست

می توانید آنرا به حواله انبار هوفر  شدطراحی کنید و به گردش درآورید در هر مقطع که الزم  BPMSکاال را در 
 تبدیل کنید.

  ADFS اتصال به .5

صورت گرفته است. یکی از این اقدامات که عالوه  هوفرهمانطور که قبال نیز اشاره شد، اقدامات زیادی روی امنیت 
است. که باعث شده  ADFS به هوفرنرم افزار نیز می شود. اتصال  بر افزایش امنیت باعث سهولت در الگین به

باشد.  Single Sign On به صورت… ،سی آر ام ، اتوماسیون، شیرپوینت، ایمیل اکسچنج و  هوفراست الگین به 
الگین بدین معنی که زمانی که در یکی از این نرم افزار ها الگین کنید، به صورت خودکار در بقیه نرم افزارها نیز 

 .خواهید بود و دیگر نیاز به حفظ نام های کاربری متعدد و رمزهای عبور مختلف نیست
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 اتصال به سرویس پیامک .6

به صورت خودکار به درگاه پیامک متصل است و در شرایط زیر با تنظیم کاربر می تواند  هوفرنرم افزار حسابداری 
 .پیامک مناسب ارسال نماید

 ورود کاربر در صورت فعال شدن قابلیت الگین دو مرحله ایپیامک کد امنیتی در زمان  •

 پیامک یادآوری سررسید چک های دریافتی به مشتریان •

 پیامک یادآوری نقطه سفارش کاالهای انبار •

 پیامک یادآوری سر رسید چک های پرداختی به مدیر مالی •

 اتصال به سرویس پیام صوتی .7

اساس خواست شما می تواند به صورت هفتگی یا ماهانه خالصه  مجهز به موتور تحلیل هوشمندی است که بر هوفر
 .ای از وضعیت مالی شما را طی تماس تلفنی با مدیر شرکت توضیح دهد
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 یامکانات ماژول حسابدار

 یحسابدار نگیکد رییو تغ فیتعر •
 محرمانه یلیتفص فیتعر •
 شناور تفصیلی  فیتعر •

 سطحیپنج کدینگ  •
  یلیتفص نگیکد ییجابجا امکان •
 ها رتیمغا یکنترل حسابها و بررس امکان •
 دیجد یسال مال فیدر تعر سهولت •
 مختلف یمال یسالها نیساده ب ییجابجا •
 هی، اختتام هی، افتتاح یسند عاد صدور •
 سند کیدر  یالیو ر یارز یها کلیثبت همزمان آرت امکان •
 یا نهیو هز یدرآمد یحسابها بستن •
 شماره عطف ایو  خیاسناد بر اساس تار یساز مرتب •
 یگروه ای یبرعکس( به صورت تک ایاسناد )از دائم به موقت و  تیوضع رییتغ •
 مختلف یاسناد بر اساس پارامترها یجستجو •
 یمال ریاسناد حذف شده توسط مد ستیل مشاهده •
 باشد( یکه تراز نم یاسناد ناقص )اسناد ستیل مشاهده •
 یو ارز یسند عاد چاپ •
 مشخصات سند رییتغ •
 )ادغام( گریسند به سند د کیانتقال  ایسند و  یکپ •

 قالب های چاپ پیش فاکتور و فاکتورتعریف  •
 هیبرگه اعالم تیریمد •
 و گردش 2تفصیلی ،  یلی، تفص نیسطح کل ، مع 5حساب شامل  مرور •
 یلیحساب تفص ن،یچند حساب کل، حساب مع ای کی یبر رو لتریف امکان •
 گروه شناور و حساب شناور یبر رو مرور •
 ارز خاص )مثال دالر( کی یگردش ها مرور •
 جستجو جینتا یبر رو لتریمختلف و مرور و ف یبا پارامترها جستجو •
 یو ارز الیگردش حساب ر گزارش •
 یو ارز یالیمشروح حساب ر گزارش •
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 یلیدر سطح تفص ن،ی( در سطح کل، در سطح معیو شش ستون ی، چهارستون ی)دو ستون یشیآزما تراز •
 یلیدر سطح تفص ن،یدر سطح کل، در سطح مع انیو ز سود •
 روزنامه دفتر •

 رسانی هوشمند پیامکی و صوتیاطالع  •

 و اکسپورت اکسل در همه بخش های سیستمایمپورت  •

 ماژول نقد و بانک امکانات

 و چک یو اقالم از نوع نقد افتیدر یبرگه ها تیریمد •
 یو مورد یبه صورت گروه افتیدر یو حذف سند برگه ها صدور •
 افتیبرگه در یریگ راس •
 و چک یپرداخت و اقالم از نوع نقد یبرگه ها تیریمد •
 یو مورد یپرداخت به صورت گروه یو حذف سند برگه ها صدور •
 برگه پرداخت یریگ راس •
 تنخواه یبرگه ها تیریمد •
 تنخواه یو حذف سند برگه ها صدور •
 سند شده ، سند نشده و نزد صندوق ( یبرگه ها ستیل شی) با امکان نما یافتیدر یچک ها ستیل •
 یافتیچک در خچهیتار مشاهده •
به بانک، وصول، برگشت،  یبه صندوق، واگذار یشامل )واگذار یافتیدر یچکها یبر رو اتیعمل انجام •

 عودت، خرج(
 اتهایسند خودکار پس از هر کدام از عمل صدور •
 نشده ( دیسند شده ، سند نشده و سررس یبرگه ها ستیل شی) با امکان نما یپرداخت یچک ها ستیل •
 یچک پرداخت خچهیتار مشاهده •
 شامل )باطل شد و پاس شد( یپرداخت یچکها یبر رو اتیعمل انجام •
 اتهایسند خودکار پس از هر کدام از عمل صدور •

 گیری هوشمند بانکیمغایرت  •

 ماژول انبار امکانات

 (یو واحد فرع یواحد ها )واحد اصل فیتعر •
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 (یو انبار امان یانبارها )انبار عاد فیتعر •
 کاال یگروه اصل فیتعر •
 کاال یگروه فرع فیتعر •
 کاال و خدمات تیریمد •
 گریگروه به گروه د کیکاال از  انتقال •
 و نقطه سفارش( یمنف ی)جهت موجود یکنترل موجود گزارش •
 ستمیس یموجود در انبارها در زمان راه انداز یو ارزش کاال یموجود نییتع •
 شده( یداریخر یکاال لی)تحو دیخر دیرس فیتعر •
 (یو امان ی، داغ یمصرف یکاال لی)تحو لیتحو دیرس فیتعر •
 (یبازرگان ستمیس قیفروش )صادر شده از طر یحواله ها ستیل شینما •
 حواله ارسال صدور •
 دو انبار نیکاال ب انتقال •
 انبار( یکسر )کم کردن از موجود لیتعد •
 انبار( یاضافه )اضافه کردن به موجود لیتعد •
 در انبار و کاردکس یکاال ، موجود یکل یانبار شامل سه سطح موجود مرور •
 چند کاال ای کی یبر رو لتریف امکان •
 کاال کی یچند انبار برا ای کی یبر رو لتریف امکان •
 کاال )در همه انبار ها( یکاردکس کل مشاهده •
 انبار خاص کیکاردکس کاال در  مشاهده •
 کاردکس و اصالح خودکار آنها یها یهوشمند خراب یبررس •

 از کاالی مجازیپشتیبانی  •

 یماژول بازرگان امکانات

 (یحسابدار ستمی)بدون ورود به س میاشخاص به صورت مستق فیتعر امکان •
 و انتقال انبار( لی، حواله فروش ، تعد لیتحو دیانبار )رس یکردن برگه ها یالیر •
 (دیبا رس ای دی)بدون رس دیروش صدور فاکتور خر نییتع امکان •
 یبه صورت دست دیفاکتور خر صدور •
 فاکتور نشده( یها دیرس ستیانبار )انتخاب از ل دیچند رس ای کیبر اساس  دیفاکتور خر صدور •
 (یو چاپ کاربرد ی)چاپ رسم دیفاکتور خر چاپ •
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 اتیخدمات ، مال فیکاال ، تخف فیخدمات ، تخف دیکاال ، خر دیسرفصل خر کیسند خودکار با تفک صدور •
 حمل نهی، عوارض و هز

 با حواله( ایروش صدور فاکتور فروش )بدون حواله  نییتع امکان •
 انبار با صدور فاکتور( یموجود شیصدور فاکتور فروش بدون حواله )افزا امکان •
 صدور خودکار حواله بر اساس فاکتور فروش امکان •
 (یو چاپ کاربرد یرسم فاکتور فروش )چاپ چاپ •
خدمات  فیکاال ، تخف فیفروش کاال ، فروش خدمات ، تخف یسرفصل ها کیسند خودکار با تفک صدور •

 ابیحمل و بازار نهی، عوارض ، هز اتی، مال
 فاکتور شیپ ثبت •

 فاکتور آنالینپیش  •
 فاکتور شیچند فاکتور بر اساس پ ای کی صدور •
 یو کاربرد یفاکتور رسم شیپ چاپ •
 با حواله( ای)بدون حواله  دیروش صدور فاکتور برگشت از خر نییتع امکان •
 (دیانبار با صدور فاکتور برگشت از خر یبدون حواله )کاهش موجود دیصدور فاکتور برگشت از خر امکان •
 دیصدور خودکار حواله بر اساس فاکتور برگشت از خر امکان •
 (یو چاپ کاربرد یفاکتور فروش )چاپ رسم چاپ •
کاال  فیخدمات ، تخف دیکاال ، برگشت از خر دیبرگشت از خر یسرفصل ها کیخودکار با تفک سند صدور •

 حمل نهی، عوارض ، هز اتیخدمات ، مال فی، تخف
 (دیبا رس ای دیروش صدور فاکتور برگشت از فروش )بدون رس نییتع امکان •
 یفاکتور برگشت از فروش به صورت دست صدور •
 فاکتور نشده( یها دیرس ستیانبار )انتخاب از ل دیچند رس ای کیفاکتور برگشت از فروش بر اساس  صدور •
 (یو چاپ کاربرد یفاکتور برگشت از فروش )چاپ رسم چاپ •
کاال ،  فیسرفصل برگشت از فروش کاال ، برگشت از فروش خدمات ، تخف کیسند خودکار با تفک صدور •

 حمل نهیهز ، عوارض و اتیخدمات ، مال فیتخف
 سطح فروشنده، شناور، برگه، انبار و کاال 5شامل  دیخر مرور •
 شناور، برگه، انبار و کاال دار،یسطح خر 5فروش شامل  مرور •

 accessفصلی هم به صورت اکسل و هم به صورت فایل گزارش  •
 جستجو جینتا یبر رو لتریمختلف و مرور و ف یبا پارامترها جستجو •
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 دیماژول تول امکانات

 هر محصول یمتعدد برا دیتول یفرمول ها فیتعر •
 فرمول ساخت محصول و انبار مبدا و انبار مقصد نییو تع دیبرگه تول صدور •
 دیتول دیحواله مصرف و رس یخودکار برگه ها صدور •
 بر اساس کاردکس انبار دیتول دیحواله مصرف و رس یکردن خودکار برگه ها یالیو ر دیسند تول صدور •
محاسبه  ازمندی، ن دیکه با صدور برگه تول ییو مشخص کردن برگه ها دیتول یخودکار اثرات جانب صیتشخ •

 شوند. یمجدد م

*** 


