G2Tpv
La solució per a la gestió de punts de
venda
•

Software que cobreix de forma integral la gestió de terminals de punt de venda (botiga física o virtual) per a botigues i comerços.

Avantatges
• Talles i colors.
• Gestió de les compres: entrada del gènere, actualització de preus, ac-

tualització de l’estoc., generació d’etiquetes amb codis de barres.
• Pantalla específica TPV: format gran, teclat virtual per a pantalles tàctils,

tecles ràpides,... Integració de perifèrics: visor, calaix, lector de codis de
barres, impressora de tiquets,...
• Possibilitat de gestionar fins a 999 punts de venda o caixes amb un ma-

gatzem diferent per cada caixa o tpv pel control d’estoc.
• Modificació i/o reimpressió de tiquets.
• Utilització de codis de barres propis o els del mateix article ja etiquetats

pel fabricant.
• Il·limitades tarifes de venda per article o client. Preus i descomptes es-

pecials per client – article – marques – grups - subgrups.
• Gestió de vals d’abonament.
• Formes de cobrament múltiples per venda: comptats, targes de crèdit,

taló, vals d’abonament, ...
• Control de les vendes apartades, pendents o tancades.
• Estadístiques de les vendes i comissions per venedor i caixa. Llistat de

tiquets per venedor – caixa – data – hora.
• Gestió de Vip’s: possibilitat de gestionar il·limitats Vip’s per client.
• Gestió dels moviments de caixa (entrades i sortides manuals de diners).
• Arqueig automàtic per cada caixa. Consulta de l’historial d’arquejos rea-

litzats.
• Procés de facturació automàtica dels tiquets de venda, i integració amb

comptabilitat.
Partners tecnològics:

• Integració amb mòdul eCommerce per poder integrar una botiga virtual

a internet.
• Multi - empresa, multi - idioma.

G2-Software, fundada l’any 1993 per professionals amb anys d’experiència en el camp del software i dels sistemes informàtics, desenvolupa la seva activitat en
el sector de les tecnologies de la informació. Dins d’aquest sector, G2-Software està especialitzada en software de gestió empresarial i mobilitat.
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