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Les millors solucions per a professionals

E R P  -  Gestió Comercial

ERP-Gestió comercial és la solució ideal per facilitar i agilitzar 
la gestió de les activitats diàries de la seva empresa de manera 
fiable i segura. És una eina de treball molt completa que            
optimitza i simplifica els  processos del seu negoci. 
És un potent software de gestió d’ERP, molt evolucionat pel     
control de tots els processos que es realitzen als diferents        
departaments de l’empresa (compres, facturació, albarans... ), 
d’aquesta forma podrà treure’n el màxim rendiment de manera 
continuada i crear avantatges competitives. És una solució       
totalment configurable i adaptable a les necessitats de la seva 
empresa.

El programa amb la possibilitat d’afegir mòduls opcionals, amplia la funcionalitat en diferents àrees del negoci. 
Les possibilitats del sistema son múltiples, tant en divises, magatzems com amb empreses. La solució també 
permet un control de l’accés de persones a l’aplicació amb accessos restringits a empresa i procés. 

L’entorn de treball té un ús intuïtiu,  de maneig ràpid i senzill. La seva facilitat d’ús proporciona una ràpida  
adaptació dels usuaris a l’aplicació per obtenir d’aquesta manera un alt rendiment de treball. El software està 
desenvolupat per un entorn Windows. La potent funcionalitat de l’ aplicació ve donada per la seva avançada 
tecnologia, permetent la integració de processos particulars de cada empresa.

Oferim una contínua innovació i millora empresarial. Més de 20 anys d’experiència avalen la nostra forma de 
treballar i la nostra professionalitat, garantint així una total seguretat i fiabilitat en els nostres productes,       
disposant d’assessorament immediat a qualsevol dubte o problema que pugui sorgir.
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Disposem de diferents mòduls: 

 Albarans
 Existències 
 Facturació
 Gestió de cobraments
 Gestió de pagaments
 Comptabilitat
 Comandes de clients
 Comandes a proveïdors
 Compres
 Estadístiques
 Produccions

És una ERP modular, basada en un cos central i petits mòduls adaptats a cada tema que estan totalment 
enllaçats a la gestió. Permet atacar des del punt de vista informàtic i d’organització la problemàtica de       
qualsevol empresa. 

Aquesta gestió està íntegrament desenvolupada per Inter Computers, garantint la possible adaptació de 
qualsevol dels programes a les necessitats del client, la modernització del programa incorporant noves       
tecnologies de treball, un suport tècnic dels mateixos programadors que han desenvolupat els programes, 
així com la voluntat de millorar el rendiment de les persones que treballen amb la nostra aplicació. 

Tota l’aplicació està pensada per a treballar en un sistema multiusuari, permet el treball conjunt de diferents 
persones en un programa o de diferents al mateix temps. Així mateix, també permet el treball multitasca, 
que qualsevol persona realitzi el seu treball o que diferents persones facin el mateix. D’aquesta manera es 
pot flexibilitzar el treball de l’usuari segons les necessitats de l'empresa a cada moment.

Pel fet de ser una aplicació basada en mòduls, n’existeixen de 2 tipus, els anomenats centrals:  comptabilitat, 
gestió de cobraments, gestió de pagaments, facturació, albarans i control d’existències, i els mòduls             
perifèrics: control de compres, estadístiques, produccions, reparacions, comandes de clients,  comandes de 
proveïdors, etc...

Els mòduls anomenats centrals son els comuns a totes les aplicacions, significa que l’estructura d’aquests no 
varia segons el client, així mateix, estan adaptats a les necessitats de cada client, com el d’albarans,           
facturació i gestió de cobraments, que tenen parametritzats els impressos i part de la presentació per        
pantalla. Els perifèrics, encara conservant l’estructura de funcionament, poden ser totalment remodelats en 
funció de cada instal.lació, encara que serveixen per moltes d’altres instal.lacions amb petites modificacions 
de format d’impressió i consultes.

La interacció entre mòduls és comú en aquesta aplicació, aquesta interacció és una simplificació i un estalvi 
de temps per l’usuari, ja que de forma senzilla i ràpida, aquest traspassa informació d’un mòdul a un altre o 
genera una mateixa informació en diferents mòduls.
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