Informàtica integral per a empreses

Forns de pa,
pastisseries i obradors
Programa informàtic per a l'optimització de tot
el procés administratiu en fleques, pastisseries,
granges, cafeteries, etc
Amb control de vendes, d'existències (estocs), de comandes, de la traçabilitat ... i amb enllaç
automàtic als mòduls de Comptabilitat, Gestió de Personal, Gestió Comercial, Gestió de
Producció, etc.
Disposa d'un entorn amigable, configurable i amb la mínima corba d'aprenentatge. Amb la
possibilitat de pantalla tàctil, visor de dades per al client i calaix integrat.
Incorpora el mòdul de Control de Producció i de Control de Traçabilitat de productes.

Gestió del procés administratiu
en petits i mitjans negocis
Millorem els processos del seu negoci

Garantia

A mida

Més de 25 anys dissenyant,
desenvolupant i instal·lant
aplicacions informàtiques per
petites i mitjanes empreses

Programes oberts
configurables i adaptables a
totes les problemàtiques
empresarials actuals

Java
Producte desenvolupat
en Java

TPV

Plataformes

Compatibilitat amb múltiples
TPV’s, pantalles tàctils,
impressores, etc

Disponible per a les diferents
plataformes del mercat
UNIX, LINUX, WINDOWS, MAC

www.inducontrol.com

Quins avantatges ofereix

aquest producte?
Gestió TPV
Aplicació totalment definible per l’usuari.
Configuració de: tiquets, tarifes, dependents, …
Estadístiques d'articles, dependents, franges horàries, ...
Operativa de venda senzilla mitjançant codi de barres, pantalla tàctil o teclat.
Permet detallar els autoconsums, les elaboracions pròpies i fer traspassos de gènere entre
establiments.
Control de cobraments pendents i de caixa diària.
Emissió de tiquets de retorn amb control d’estoc.
Intercanvi de dades amb el servidor central.
Control i generació de comandes, amb entrega parcial o total.
Vendes a crèdit amb posterior facturació: bars, restaurants, col·lectius....

Gestió obrador i traçabilitat
Permet portar el control de la producció de l’obrador, amb la possibilitat d’introduir les dades
(produccions, consultes,...) des d’una pantalla tàctil industrial.
Desenvolupat i creat expressament pel personal que treballa a l’obrador.
Control de la producció i del lliurament.
Control dels lots utilitzats per a la fabricació dels productes des de l’inici de la producció fins
al final.
Etiquetatge del producte amb el lot/lots utilitzats.
Selecció automàtica de lots de components oberts segons data d’obertura.
Control de caducitat.
Consulta de lots per data.

Més avantatges:
Control de Multibotigues i Cadenes
Gestió de Comandes i Encàrrecs
Gestió d’estadístiques
Gestió de Clients
Gestió Comercial:
Entrades de comandes i albarans de compres.
Albarans d’entrega.
Facturació.
Controls d’estoc i inventari.

Connexió amb altres programes:
Control de Presència i Gestió de Personal
Gestió Comptabilitat i Cartera Financera
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