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G2Software, fundada l’ any 1993 per professionals amb anys d’ experiència en el camp del software i dels sistemes informàtics, desenvolupa la activitat en el 

sector de las tecnologies de la informació. Dins d’ aquest sector, G2Software està especialitzada en software de gestió empresarial i mobilitat. 

Partners tecnològics: 

La solució per la gestió integral de la 
empresa 

G2Gest Service 

• Solució ERP que cobreix de forma integral la gestió de les despeses / compres , factura-
ció als clients i tesoreria (gestió de cobraments i pagaments) d’ una ampli ventall d’ em-
preses que no gestionen stock físic o productes tangibles.(Gestories - assessories, des-
patxos professionals, lloguers, atenció a les persones, associacions, fundacions,...) 

• Gestiona de manera integrada les despeses / compres, la gestió docu-
mental, gestió de formularis, la facturació dels serveis o productes als cli-
ents i la tresoreria (gestió de cobraments i pagaments). 

 

• Entrada de les factures de despeses o compres. 

 

• Gestió documental.  

 

• Gestió de formularis / expedients / fitxes tècniques (creació i edició, per 
part del propi usuari, de il·limitades plantilles de formularis / expedients / 
fitxes tècniques associades a client / concepte / proveïdor) 

 

• Preus i descomptes especials per client - conceptes - grups - subgrups. 
Nivells de descompte per client. Múltiples tarifes de venta. 

 

• Múltiples criteris de facturació: per clients, dates, conceptes, forma paga-
ment, ... 

 

• Modalitat de facturació repetitiva segons periodicitat (setmanal, mensual, 
trimestral, semestral, anyal…) 

 

• Tresoreria: pagaments, cobraments, remeses SEPA.  

 

• Ergonòmic: facilitat d’ ús, es poden obrir il·limitades finestres i a petició del 
usuari s’ enllacen entre elles. 

 

• Multi - empresa, multi - idioma y multi - divisa. Instal.lació local o al núvol.  
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