نرم افزار حسابداری آنالین هوفر
ایمن و چابک بر فراز ابرها

محصول شرکت پرنیان پردازش پارس
صاحب برندهای پرنیان ،اورست و هوفر
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ماژول های نرم افزار حسابداری آنالین هوفر
نرم افزار حسابداری آنالین هوفر متشکل از پنج ماژول است که هر کدام بخشی از یک سیستم مالی را تشکیل می
دهند:
.1

حسابداری

تنظیمات سیستم ،تعریف کدینگ ،اسناد حسابداری ریالی و ارزی ،گزارشات مالی در این ماژول قرار گرفته اند.
ماژول حسابداری در واقع هسته اصلی سیستم مالی هوفر است که خالصه تمام رویدادهای مالی سایر ماژولها به
صورت خودکار به حسابداری منتقل می شود.
.2

نقد و بانک (خزانه داری)

مدیریت چکها ،دریافت ها ،پرداخت ها و تنخواه در این ماژول انجام می شود .از این رو به این ماژول دریافت و
پرداخت نیز گفته می شود .امکان ثبت برگه دریافت و برگه پرداخت و تنخواه و همچنین گردش چکها در ماژول
نقد بانک انجام می شود .و به صورت خودکار ثبت حسابداری می شود.
.3

انبار

مدیریت کاالها ،برگه های رسید ،حواله ،انتقال ،تعدیل و کاردکس بخشی از امکانات ماژول انبار در نرم افزار
حسابداری هوفر است.
.4

بازرگانی (خرید و فروش)

تعریف مشتریان ،فاکتور خرید ،فروش ،برگشت از خرید ،برگشت از فروش و انواع گزارشات خرید و فروش امکاناتی
از ماژول بازرگانی است که با استفاده از آنها می توانید مدیریت فروش را به صورت کامل انجام دهید .اطالعات این
برگه ها نیز به صورت خودکار به حسابداری منتقل می شود.
.5

تولید

تعریف مواد تشکیل دهنده محصوالت ( )BOMو صدور برگه تولید که باعث می شود حواله مصرف و رسید تولید
به صورت خودکار در انبار ثبت شوند و همچنین صدور سند برگه تولید از امکانات ماژول تولید هوفر است.
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امکانات امنیتی
نرم افزار حسابداری هوفر به عنوان امن ترین نرم افزار حسابداری آنالین از امکانات امنیتی متعددی برخوردار است.

.1

رمزگذاری اطالعات

با فعال کردن این قابلیت تمام اطالعات مالی شما رمز می شوند .و یک کلید چند حرفی در اختیار شما قرار می
گیرد .از این پس شما در هنگام ورود به نرم افزار عالوه بر نام کاربری و کلمه عبور باید کلید رمز را نیز وارد کنید.
تا امکان دسترسی به اطالعات مالی بر شما فراهم شود .این قابلیت امنیت اطالعات مشتری را به طور کامل تضمین
می کند و دسترسی به اطالعات مشتری توسط یک شخص ثالث را غیر ممکن می نماید.
.2

الگین دو مرحله ای

ورود دو مرحله ای یا احراز هویت دو مرحله ای قابلیتی است که امنیت هوفر را چند برابر کرده است .با فعال کردن
این قابلیت هر زمان که یک کاربر بر روی سیستم جدید بخواهد وارد نرم افزار حسابداری هوفر شود و نام کاربری
و رمز عبور را نیز در اختیار داشته باشد .سیستم پس از درج نام کاربری و رمز عبور یک کد تایید به موبایل مدیر
سیستم پیامک می کند که کاربر باید این کد را نیز وارد نماید تا بتواند به سیستم الگین کرده و شروع به استفاده
نماید.
.3

پروتکل HTTPS

تبادل اطالعات بین کالینت و سرور و بین سرویسهای مختلف هوفر فقط از طریق پروتکل  HTTPSانجام می
شود .استفاده از این پروتکل بدین معنی است که تمامی اطالعاتی که بین سرور و کالینت تبادل می شود به
صورت رمز شده می باشد و هیچ کس در بین مسیر امکان دستیابی به اطالعات را ندارد .و این امر بر امنیت
سیستم می افزاید.
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تکنولوژی
نرم افزار حسابداری آنالین هوفر یک نرم افزار مدرن است که بر اساس تکنولوژی های روز ،طراحی و پیاده سازی
شده است .اکثر نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار با زبان دلفی طراحی شده اند که تقریبا منقضی شده است.
و یا از نسخه هایی از دیتابیس استفاده می کنند که از رده خارج شده است .اما هوفر در سمت سرور از .Net
 Coreاستفاده می کند و در سمت کالینت از  Angularو از آخرین قابلیتهای دیتابیس های مدرن استفاده می
کند .به کار گرفتن این تکنولوژی ها در کنار برنامه نویسی عالی هوفر باعث شده است که شما یک سیستم سریع،
پایدار و امن را مشاهده نمایید.
یکپارچگی با دیگر نرم افزارها
بر خالف نرم افزار های سنتی که هیچ ارتباط استانداری با دیگر نرم افزارها نداشتند .در نرم افزارهای مدرن
قابلیتهای الزم برای این ارتباط در نظر گرفته می شود .در نرم افزار هوفر ،یکپارچه سازی و لینک با برخی نرم
افزارها از قبل پیاده سازی شده است و شما به عنوان مشتری هوفر به راحتی می توانید از آنها استفاده کنید و
برای ارتباط با سایر نرم افزارها نیز  APIدر نظر گرفته شده است.
.1

لینک با فروشگاه اینترنتی ووکامرس

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

.2

به روز رسانی خودکار موجودی کاالها از هوفر در فروشگاه به صورت بالدرنگ
ایمپورت سفارشات فروشگاه در بخش پیش فاکتورهای هوفر
ایمپورت خودکار مشتریانی که در فروشگاه خرید کرده اند در هوفر
ثبت خودکار برگه دریافت برای سفارشاتی که پرداخت شده اند

لینک با نرم افزار  CRMمایکروسافت

هوفر تنها نرم افزاری است که با نرم افزار  CRMمایکروسافت به صورت کامل لینک شده است .این ارتباط در
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:
•
•
•
•
•
•
•
•

.3

ایمپورت مشتریان و کاال و انبار از هوفر در نرم افزار  CRMمایکروسافت
یکسان سازی قیمت و موجودی کاال در انبار هوفر با سی آر ام مایکروسافت
انتقال پیش فاکتورها از سی آر ام به سیستم بازرگانی هوفر
انتقال همه فاکتورهای مشتری به سی آر ام برای استفاده از امتیازات باشگاه مشتریان
ثبت خودکار برگه دریافت ،پرداخت و اعالمیه از  CRMدر هوفر
مشاهده بالدرنگ موجودی کاالها در زمان صدور پیش فاکتور CRM
مشاهده بالدرنگ مانده حساب مشتریان در زمان صدور پیش فاکتور  CRMو در پرونده مشتری
مشاهده گردش حساب مشتریان در CRM
لینک با مایکروسافت شیرپوینت

یکی از قابلیتهای شیرپوینت مدیریت فایل ها و مستندات است .حسابداری هوفر به شیرپوینت لینک می شود و
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.
.4

لینک با سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار()BPMS

در  BPMSمی توانید فرم ها و فرآیندهای مختلفی را طراحی کنید .ایجاد یکپارچگی بین حسابداری هوفر و
 BPMSامکان ثبت برگه های مالی طی فرآیندها را فراهم می کند .به عنوان مثال شما می توانید فرم درخواست
کاال را در  BPMSطراحی کنید و به گردش درآورید در هر مقطع که الزم شد می توانید آنرا به حواله انبار هوفر
تبدیل کنید.
.5

اتصال به ADFS

همانطور که قبال نیز اشاره شد ،اقدامات زیادی روی امنیت هوفر صورت گرفته است .یکی از این اقدامات که عالوه
بر افزایش امنیت باعث سهولت در الگین به نرم افزار نیز می شود .اتصال هوفر به  ADFSاست .که باعث شده
است الگین به هوفر ،سی آر ام  ،اتوماسیون ،شیرپوینت ،ایمیل اکسچنج و … به صورت  Single Sign Onباشد.
بدین معنی که زمانی که در یکی از این نرم افزار ها الگین کنید ،به صورت خودکار در بقیه نرم افزارها نیز الگین
خواهید بود و دیگر نیاز به حفظ نام های کاربری متعدد و رمزهای عبور مختلف نیست.
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.6

اتصال به سرویس پیامک

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

.7

پیامک کد امنیتی در زمان ورود کاربر در صورت فعال شدن قابلیت الگین دو مرحله ای
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

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

تعریف و تغییر کدینگ حسابداری
تعریف تفصیلی محرمانه
تعریف تفصیلی شناور
کدینگ پنج سطحی
امکان جابجایی کدینگ تفصیلی
امکان کنترل حسابها و بررسی مغایرت ها
سهولت در تعریف سال مالی جدید
جابجایی ساده بین سالهای مالی مختلف
صدور سند عادی  ،افتتاحیه  ،اختتامیه
امکان ثبت همزمان آرتیکل های ارزی و ریالی در یک سند
بستن حسابهای درآمدی و هزینه ای
مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ و یا شماره عطف
تغییر وضعیت اسناد (از دائم به موقت و یا برعکس) به صورت تکی یا گروهی
جستجوی اسناد بر اساس پارامترهای مختلف
مشاهده لیست اسناد حذف شده توسط مدیر مالی
مشاهده لیست اسناد ناقص (اسنادی که تراز نمی باشد)
چاپ سند عادی و ارزی
تغییر مشخصات سند
کپی سند و یا انتقال یک سند به سند دیگر (ادغام)
تعریف قالب های چاپ پیش فاکتور و فاکتور
مدیریت برگه اعالمیه
مرور حساب شامل  5سطح کل  ،معین  ،تفصیلی  ،تفصیلی  2و گردش
امکان فیلتر بر روی یک یا چند حساب کل ،حساب معین ،حساب تفصیلی
مرور بر روی گروه شناور و حساب شناور
مرور گردش های یک ارز خاص (مثال دالر)
جستجو با پارامترهای مختلف و مرور و فیلتر بر روی نتایج جستجو
گزارش گردش حساب ریال و ارزی
گزارش مشروح حساب ریالی و ارزی
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•
•
•
•
•

تراز آزمایشی (دو ستونی  ،چهارستونی و شش ستونی) در سطح کل ،در سطح معین ،در سطح تفصیلی
سود و زیان در سطح کل ،در سطح معین ،در سطح تفصیلی
دفتر روزنامه
اطالع رسانی هوشمند پیامکی و صوتی
ایمپورت و اکسپورت اکسل در همه بخش های سیستم

امکانات ماژول نقد و بانک
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مدیریت برگه های دریافت و اقالم از نوع نقدی و چک
صدور و حذف سند برگه های دریافت به صورت گروهی و موردی
راس گیری برگه دریافت
مدیریت برگه های پرداخت و اقالم از نوع نقدی و چک
صدور و حذف سند برگه های پرداخت به صورت گروهی و موردی
راس گیری برگه پرداخت
مدیریت برگه های تنخواه
صدور و حذف سند برگه های تنخواه
لیست چک های دریافتی ( با امکان نمایش لیست برگه های سند شده  ،سند نشده و نزد صندوق )
مشاهده تاریخچه چک دریافتی
انجام عملیات بر روی چکهای دریافتی شامل (واگذاری به صندوق ،واگذاری به بانک ،وصول ،برگشت،
عودت ،خرج)
صدور سند خودکار پس از هر کدام از عملیاتها
لیست چک های پرداختی ( با امکان نمایش لیست برگه های سند شده  ،سند نشده و سررسید نشده )
مشاهده تاریخچه چک پرداختی
انجام عملیات بر روی چکهای پرداختی شامل (باطل شد و پاس شد)
صدور سند خودکار پس از هر کدام از عملیاتها
مغایرت گیری هوشمند بانکی

امکانات ماژول انبار
• تعریف واحد ها (واحد اصلی و واحد فرعی)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعریف انبارها (انبار عادی و انبار امانی)
تعریف گروه اصلی کاال
تعریف گروه فرعی کاال
مدیریت کاال و خدمات
انتقال کاال از یک گروه به گروه دیگر
گزارش کنترل موجودی (جهت موجودی منفی و نقطه سفارش)
تعیین موجودی و ارزش کاالی موجود در انبارها در زمان راه اندازی سیستم
تعریف رسید خرید (تحویل کاالی خریداری شده)
تعریف رسید تحویل (تحویل کاالی مصرفی  ،داغی و امانی)
نمایش لیست حواله های فروش (صادر شده از طریق سیستم بازرگانی)
صدور حواله ارسال
انتقال کاال بین دو انبار
تعدیل کسر (کم کردن از موجودی انبار)
تعدیل اضافه (اضافه کردن به موجودی انبار)
مرور انبار شامل سه سطح موجودی کلی کاال  ،موجودی در انبار و کاردکس
امکان فیلتر بر روی یک یا چند کاال
امکان فیلتر بر روی یک یا چند انبار برای یک کاال
مشاهده کاردکس کلی کاال (در همه انبار ها)
مشاهده کاردکس کاال در یک انبار خاص
بررسی هوشمند خرابی های کاردکس و اصالح خودکار آنها
پشتیبانی از کاالی مجازی

امکانات ماژول بازرگانی
•
•
•
•
•
•

امکان تعریف اشخاص به صورت مستقیم (بدون ورود به سیستم حسابداری)
ریالی کردن برگه های انبار (رسید تحویل  ،حواله فروش  ،تعدیل و انتقال انبار)
امکان تعیین روش صدور فاکتور خرید (بدون رسید یا با رسید)
صدور فاکتور خرید به صورت دستی
صدور فاکتور خرید بر اساس یک یا چند رسید انبار (انتخاب از لیست رسید های فاکتور نشده)
چاپ فاکتور خرید (چاپ رسمی و چاپ کاربردی)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

صدور سند خودکار با تفکیک سرفصل خرید کاال  ،خرید خدمات  ،تخفیف کاال  ،تخفیف خدمات  ،مالیات
 ،عوارض و هزینه حمل
امکان تعیین روش صدور فاکتور فروش (بدون حواله یا با حواله)
امکان صدور فاکتور فروش بدون حواله (افزایش موجودی انبار با صدور فاکتور)
امکان صدور خودکار حواله بر اساس فاکتور فروش
چاپ فاکتور فروش (چاپ رسمی و چاپ کاربردی)
صدور سند خودکار با تفکیک سرفصل های فروش کاال  ،فروش خدمات  ،تخفیف کاال  ،تخفیف خدمات
 ،مالیات  ،عوارض  ،هزینه حمل و بازاریاب
ثبت پیش فاکتور
پیش فاکتور آنالین
صدور یک یا چند فاکتور بر اساس پیش فاکتور
چاپ پیش فاکتور رسمی و کاربردی
امکان تعیین روش صدور فاکتور برگشت از خرید (بدون حواله یا با حواله)
امکان صدور فاکتور برگشت از خرید بدون حواله (کاهش موجودی انبار با صدور فاکتور برگشت از خرید)
امکان صدور خودکار حواله بر اساس فاکتور برگشت از خرید
چاپ فاکتور فروش (چاپ رسمی و چاپ کاربردی)
صدور سند خودکار با تفکیک سرفصل های برگشت از خرید کاال  ،برگشت از خرید خدمات  ،تخفیف کاال
 ،تخفیف خدمات  ،مالیات  ،عوارض  ،هزینه حمل
امکان تعیین روش صدور فاکتور برگشت از فروش (بدون رسید یا با رسید)
صدور فاکتور برگشت از فروش به صورت دستی
صدور فاکتور برگشت از فروش بر اساس یک یا چند رسید انبار (انتخاب از لیست رسید های فاکتور نشده)
چاپ فاکتور برگشت از فروش (چاپ رسمی و چاپ کاربردی)
صدور سند خودکار با تفکیک سرفصل برگشت از فروش کاال  ،برگشت از فروش خدمات  ،تخفیف کاال ،
تخفیف خدمات  ،مالیات  ،عوارض و هزینه حمل
مرور خرید شامل  5سطح فروشنده ،شناور ،برگه ،انبار و کاال
مرور فروش شامل  5سطح خریدار ،شناور ،برگه ،انبار و کاال
گزارش فصلی هم به صورت اکسل و هم به صورت فایل access
جستجو با پارامترهای مختلف و مرور و فیلتر بر روی نتایج جستجو
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امکانات ماژول تولید
•
•
•
•
•

تعریف فرمول های تولید متعدد برای هر محصول
صدور برگه تولید و تعیین فرمول ساخت محصول و انبار مبدا و انبار مقصد
صدور خودکار برگه های حواله مصرف و رسید تولید
صدور سند تولید و ریالی کردن خودکار برگه های حواله مصرف و رسید تولید بر اساس کاردکس انبار
تشخیص خودکار اثرات جانبی تولید و مشخص کردن برگه هایی که با صدور برگه تولید  ،نیازمند محاسبه
مجدد می شوند.
***
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