Informàtica integral per a empreses

Gestió Comercial
Controlar en un sol programa les comandes dels
clients i proveïdors, les factures, les compres, etc.
El desig de qualsevol empresa és poder controlar en un sol programa les comandes dels
clients i proveïdors, les factures, les compres, els magatzems, els estocs, etc.... I
visualitzar els moviments de manera clara i fàcil.
Aquest sistema informàtic optimitza els processos de les aplicacions per a portar a terme
d’una forma fiable, eficaç i dinàmica la gestió comercial d’una empresa.
El programa queda enllaçat amb els diferents mòduls financers, de comptabilitat, cartera
financera i analítica... i és compatible amb els mòduls de Control de Producció i Gestió
d’Escandalls.
Existeixen versions parametitzables amb talles, colors i TPV.

Gestió comandes de clients i proveïdors,
factures, compres, magatzem, estocs, etc.
Millorem els processos del seu negoci

Garantia

A mida

Més de 25 anys dissenyant,
desenvolupant i instal·lant
aplicacions informàtiques per
petites i mitjanes empreses

Programes oberts
configurables i adaptables a
totes les problemàtiques
empresarials actuals

Java

Producte desenvolupat
en Java

Plataformes
Disponible per a les diferents
plataformes del mercat
UNIX, LINUX, WINDOWS, MAC

www.inducontrol.com

Quins avantatges ofereix

aquest producte?
Fitxers
Creació de manteniments de fitxes d'articles: detall del preu mig, últim proveïdor, entrades i
sortides, fotografia del producte,...
Manteniment de Clients, Proveïdors i Representants.
Elaboració de les etiquetes d'article, permet l'associació de codis de barres i multi codis,
totalment parametritzable per l'usuari (disseny d'impressió).
Definició de taules auxiliars (IVA, Formes de pagament, Grup, ...)

Gestió Compres / Vendes
Elaboració i seguiment de les comandes a proveïdors, entrades de material i factures
rebudes.
Elaboració i seguiment de les comandes rebudes pels Clients, a partir del mòdul de
pressupostos o pròpiament de la comanda entrada.
Expedició dels albarans de compra (comptat o crèdit) enllaçat amb les comandes
realitzades. Consulta d'albarans emesos per client, data, ... Permet fer el tancament del dia.
Llistats de seguiment: albarans pendents de facturar, estadístiques, factures rebudes i/o
emeses, centres de cost,...

Facturació
Generació de factures definides per l'usuari, permet la impressió dels albarans seleccionats.
Impressió de rebuts. Enviament de factura per mail.
Incursió de textos a les factures i modificació dels textos dels albarans facturats. Disseny del
format de factura per client (peus de factura, capçalera,..).

Altres
Control de magatzem, entrada de regularitzacions, autoconsums,...
Mailing clients, proveïdors, contactes,...
Inventaris, llistat d'articles sota mínims, control de lots, ... Possibilitat d'incloure el mòdul de
Talles i Colors.
Definició i assignació de tarifes a clients.
Control de garanties dels productes.
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