
Gestió TPV

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:

Programa d’optimització dels procés de venda de manera que es 
crea una gestió fàcil i eficaç. Amb possibilitat d’enllaçar de forma 
automàtica i 100% compatible amb la gestió comercial estalviant 
l’entrada de dades i la conseqüent simplificació de la gestió.

Elaborat en base un entorn amigable, configurable i amb miníma 
cobra d’aprenentatge.

Hi ha la possibilitat de treballar mitjançant pantalla tàctil, visor de 
dades pel client i calaix integrat.

Optimitzi el seu 
procés de venda, 

estalviant recursos 
i temps



Prestacions
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Configuració:
- Entrada de venedors / usuaris
- Possibilitat d’afegir un control de presència biomètric mitjançant l’empremta 
digital del dependent
- Configuració de paràmetres segons les necessitats: articles, grups, etc.
- Configuració per part de l’usuari del tiquet de venda segons establiment
- Definició de tarifes: possibilitat de treballar amb més d’una tarifa 
(mostrador o cafeteria)

Tractament de les dades:
- Llistat dels tiquets realitzats, d’elaboracions, d’autoconsum, traspassos, etc.
- Configuració de paràmetres
- Tancament diari
- Cobraments pendents
- Inventari: regularització, entrada de dades i actualització
- Opcional afegir-hi un mòdul de talles i colors

Operativa de venda:
- Entrada de vendes mitjançant: codi de barres, pantalla tàctil o teclat
- Possibilitat de detallar les vendes d’autoconsum, elaboracions pròpies i 
traspassos entre botigues
- Descomptes: predefinits prèviament, assignats a l’article de venta, al client o 
aplicat al total del tiquet
- Tancament de calaix diari
- Emissió de tiquets de retorn, associats a l’estoc
- Intercanvi de dades des d’un servidor central
- Generació de comandes per client
- Entrega parcial o total de les comandes generades
- Visualització de les comandes pendents de lliurar

Cobraments:
- Entrada de descomptes parametritzables
- Control de cobraments pendents
- Visualització de l’import total
- Introducció de la quantitat donada pel client i visualització del canvi a retornar
- Cobraments múltiples: efectiu, tarja, val, etc.
- Possibilitat de fer la impressió automàtica del tiquet
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