Informàtica integral per a empreses

Panaderías,
pastelerías y granjas
Programa informàtic per a l’optimització de tot
el procés administratiu en fleques, pastisseries,
granges i cafeteries, etc.
Incluye control de ventas, de stocks, de pedidos, de trazabilidad, etc., y enlazado automático
con los Módulos de Contabilidad, de Gestión de Personal, de Gestión Comercial, de Gestión
de la Producción, etc.
Dispone de un entorno amigable, configurable y con mínima curva de aprendizaje. Con
posibilidad de pantalla táctil, visor de datos para el cliente y cajón integrado.
Incorpora un módulo de Control de Producción y de Control de Trazabilidad de productos.

Gestión del proceso administrativo
en pequeños negocios
¿En qué nos diferenciamos?
Garantía

A medida
Programas abiertos
configurables y adaptables a
todas las problemáticas
empresariales actuales

Java

Producto desarrollado
en Java

Más de 25 años diseñando,
desarrollando e instalando
aplicaciones informáticas para
pequeñas y medianas empresas

TPV

Plataformas

Compatibilidad con múltiples
TPV’s, pantallas táctiles,
impresoras, etc.

Disponible para las diferentes
plataformas del mercado
UNIX, LINUX, WINDOWS, MAC

www.inducontrol.com

Quins avantatges ofereix

aquest producte?
Configuració
Entrada de venedors / usuaris amb permisos
Possibilitat d’afegir un control de presència biomètric mitjançant l’empremta digital del
dependent
Configuració de paràmetres segons les necessitats: articles, grups, etc.
Configuració del tiquet de venda segons cada establiment
Definició de tarifes: possibilitat de treballar amb més d’una tarifa (mostrador o cafeteria)
Gestió de repartidors

Tractament de les dades
Llistat dels tiquets realitzats, d’elaboracions, d’autoconsum, traspassos, etc.
Estadístiques de vendes: per articles, per franges horaries, per dependent, etc.
Inventari: regulació, entrada de dades i actualització
Hi ha l’opió d’afegir-hi un Mòdul de Producció i de Traçabilitat
Possibilitat d’adaptació a les necessitats concretes de cada empresa

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 venda, al client o aplicat
al total del tiquet
Tancament de calaix diari, quadrament de caixa
Emissió de tiquets de retorn amb control d’estoc
Intercanvi de dades des d’un servidor central
Control i generació de comandes per client
Entrega parcial o total de les comandes generades
Visualització de les comandes pendents de lliurar

Cobraments
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
Reimpressió de tiquets anteriors
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