
Gestió Comercial

Avantatges:

     Desevolupament total amb JAVA.

     Disponible per a les diferents plataformes vigents al mercat: 
UNIX, LINUX, WINDOWS, MAC, etc.

     Programes oberts, parametritzables i adaptables a totes les 
problemàtiques empresarials actuals.

     INDUCONTROL, S.L. Fa més de 25 anys que dissenya, desen-
volupa i instal·la aplicacions informàtiques per petites i mitjanes 
empreses.

Objectiu:

El desig de qualsevol empresa és poder controlar en un sol progra-
ma les comandes dels clients i proveïdors, les factures, les 
compres, els magatzems, els estocs, etc.... I visualitzar els movi-
ments de manera clara i fàcil.

Aquest sistema informàtic optimitza els processos de les aplica-
cions per a portar a terme d’una forma fiable, eficaç i dinàmica la 
gestió comercial d’una empresa.

El programa queda enllaçat amb els diferents mòduls financers, de 
comptabilitat, cartera financera i analítica... i és compatible amb els 
mòduls de Control de Producció i Gestió d’Escandalls. 

Existeixen versions parametitzables amb talles, colors i TPV.

Controli de forma 
exhaustiva tot el 

cicle administratiu 
de la seva
empresa
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Fitxers:
* Articles (possibilitat d’incloure fotografies en format JPG)
* Clients, proveïdors i representants
* Etiquetes de clients
* Taules auxiliars de clients, articles, proveïdors i d’altres 
paràmetres a configurar segons necessitats
 * Formes de pagament * Tipus IVA
 * Famílies  * Operaris

Comandes: 
* Proveïdors i Clients:
 *Entrada de comandes
 *Llistat de comandes
 *Consulta de comandes
* Fitxers Auxiliars:
 *Situacions

Compres:
* Entrada d’albarans de compra
* Consulta d’albarans de compra
* Llistat d’albarans de compra
* Llistat d’estadístiques i anul·lació de factures rebudes
* Llistat de factures rebudes
* Llistat per centre de cost

Pressupostos:
* Entrada de pressupostos
* Consulta de pressupostos
* Consulta esta de pressupostos

Albarans:
* Entrada i consulta d’albarans de venda
* Cobraments
 * Entrada de cobraments
 * Llistat de cobraments pendents
* Tancament del dia
* Llistat d’albarans per facturar
* Llistat d’estadístiques de venda
* Etiquetes d’expedició

Factures: 
* Generació de factures
* Anul·lació de factures
* Impressió de factures i rebuts
* Enviament de factures per e-mail
* Recerca de factures a partir d’un text)
* Consulta de la facturació

Magatzem / Varis:
* Entrada de regularitzacions
* Valorització del magatzem
* Llistat d’article sota mínims
* Llistat d’estoc a data
* Inventaris
* Multimagatzem
* Control de LOTS / PARTIDES (Traçabilitat)
* Mòdul opcional de talles i colors

Eines:
* Mailing a clients
* Canvi de dades d’albarans
* Processos varis
* Informe de tarifes
* Informe de garanties
* Agenda


