
Ordres de treball

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 un control exhaustiu de 
les tasques a realitzar a fer als nostres clients (ordres de treball), de 
les hores dedicades de cadascun dels treballadors tant si el lloc de 
treball és dins o fora de les oficines, del material que es fa servir, 
dels desplaçaments i de les despeses. 

Es tracta d’un software estretament relacionat amb els programes 
de Pressupostos i la Gestió Comercial, per controlar les desvia-
cions i la posterior facturació de manera automàtica

Controli dia a dia 
la gestió de les 

despeses
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Entrada de fulls de feina:
L’aplicació permet definir a cadascun dels llocs de feina assignats: 
     *operari
     *hores/dia
     *preu hora, etc.

   Cada treballador introdueix les tasques realitzades a
   l’entrada de fulls de feina, on es permet descriure
   les hores i les feines portades a terme en un dia
   laboral i la imputació de desplaçaments i/o material
   utilitzats.

Tancaments dels documents:
Definició de cadascuna de les ordres de treball, visualització i tractament
independentment de cada línea entrada anteriorment per la persona
corresponent al control d’hores i seguiment de les mateixes.

Llistat i facturació:
La facturació de les ordres de treball es fa individualment i està relacionada
amb la gestió comercial mitjançant la qual genera un albarà automàticament.

L’aplicació ofereix la possibilitat de llistar les ordres de feina, fer un resum 
per operari o per tasca i liquidar les ordres automàticament o manualment,
segons convingui i així no surtin com a pndents.


