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ERP de Negocis  

CARACTERÍSTIQUES: 
sim des del 1995 ha vetllat per desenvolupar 
les millors solucions per a les empreses, per 
tant, oferim el ERP de Negocis que ha estat 
especialment  dissenyat per a la gestió global 
de la seva empresa. 
 
El nostre ERP permet que les empreses dispo-
sin d’una eina de gestió especialitzada, tenint 
en tot moment de les dades necessàries per a 
la presa de decisions de cadascuna de les àre-
es de negoci. 
 
Totalment adaptable, disposem d’un equip de 
desenvolupadors per tal que els nostre ERP 
s’ajusti perfectament a tots els processos de la 
seva empresa. 
 

 

TECNOLOGIA: 
• Desenvolupat amb les eines .Net de Microsoft 
• SQL Server 2012 
• Dades disponibles en temps real 
• Li adaptem l’eina les seves necessitats 
• Fàcilment integrable al nostre CRM 
• Preparat per a Cloud Computing, que permet 

una reducció de costos de IT. 
 
 

 

 

 

 

 

FUNCIONALITATS: 
Gestió Financera: 
 
• Comptabilitat General 
• Comptabilitat Pressupostària 
• Conciliació bancària 
• Gestió de Cartera 
• Presentacions d’IVA 
 
Magatzem i logística: 
 
• Gestió de magatzems 
• Moviments i traçabilitat 
• Control d’inventaris 
 
Producció / Fabricació: 
 
• Composició dels materials de la producció 
• Partides per producció 
• Informes de Fabricació 
 

Vendes: 
 
• Tarifes individuals / generals 
• Comandes 
• Llistats de càrregues per Rutes 
• Facturació 
• Devolucions 
• Comissions de venda 
• Control del risc 
 
Compres 
 
• Comandes 
• Previsió d’entrades de material 
• Facturació 
 
Tresoreria 
 
• Previsions de Tresoreria 
• Agrupació de previsions 
• Generació de Remeses/Transferències SEPA 
 
Mobilitat 
 
• Eina de vendes per als comercials 
• Assistent de vendes: 

• Llista diària de visites 
• Compres habituals del client 
• Ofertes 

 
Informes: 
 
• Informes i llistats exportables fàcilment a 

Excel 
• Potent eina d’informes des d’Excel basada 

en Analysis Services 
 
Subministre Immediat del IVA (SII): 
 
• Procés totalment automatitzat 
• Enviament diari i recepció de correu amb el 

detall de la presentació si hi ha errors 
• Informe dels errors 
 

 


