
Faci un seguiment 
exhaustiu de tots 
els pressupostos

Gestió de pressupostos

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:

Aplicació informàtica estàndard que permet la creació de 
pressupostos pel departament comercial o departament que ho 
pugui necessitar.

Estretament relacionat amb el programa de Gestió Comercial, 
doncs genera els albarans i la posterior factura de manera 
automàtica.

Si es disposa del programa de Control de Producció, també pot 
generar automàticament l’ordre de fabricació.

EMPRESA
de mostra
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Pressupostos:

Relacionat amb la Gestió i les bases de dades de Clients i Articles.

*Possibilitat de crear plantilles de tipus: presentació de pressupost, 
condicions del mateix i comiat, amb opció, mitjançant la pestanya de 
textos, de fer canvis segons el pressupost que es vulgui presentar.

*Estructurar el pressupost segons capitols: creació de capitols 
segons necessitats, modificació i còpia dels mateixos.

*A partir dels pressupost acceptat pel client pot generar-se automàtica-
ment l’albarà total o parcial segons selecció.

*Consultes del pressupostos realitzats segons client, estat dels pressu-
postos elaborats: acceptats, pendents o tots, acotació per dades i per 
clients, amb visualitzacions prèvia del pressupost o possibilitat d’obrir-lo 
per fer les modificacions corresponents.

*Recerca de text a les linies de pressupost.

*Opcions d’impressió: Resum de cada un dels capitols, línies 
valorades, capitols valorats, un total valorat, vista prèvia, inclusió del 
logotip i enviament per mail amb opció d’afegir fitxers (catàlegs, descrip-
cions, etc.) ja elaborades anteriorment. L’enviament per mail transforma 
el Word inicial.
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