Solució ERP per empreses instal·ladores i serveis.
Implantació d’una solució ERP per la gestió
integral de l’empresa.
Necessitats que Autisel va plantejar:
1. Un sistema de gestió integral per donar servei a totes les
àrees de negoci de l’empresa (compres, vendes, facturació,
projectes, seguiment treballs, qualitat, recursos humans, finances, comptabilitat, ...) per tal de facilitar la gestió global
amb un únic sistema informàtic.

Autisel:
Autisel Automatismes S.L. neix a l’any 2007 per donar
servei, dins del món de la indústria, al desenvolupament
de projectes d’automatització de processos industrials.
www.autisel.com
autisel@autisel.com

2. El sistema havia de contemplar el control integral de projectes: estudis, pressupostos, execució (control de costos i desviacions), facturació per certificacions, facturació per administració, control i gestió dels resums,...
3. Control de documentació de subcontractistes.
4. Lligam amb base de dades Telematel de material elèctricindustrial.
5. Gestió de compres integral: sol·licitud d’oferta als proveïdors, comanda en ferm al proveïdor, recepció del gènere
(entrada dels albarans), entrada de factura, gestió de pagaments,...
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BENEFICIS
1. En estar integrades totes les àrees de negoci de l’empresa en un
sistema de gestió integral, s’agilitza tot el funcionament de l’empresa, es genera informació de qualitat i en temps real que facilita
qualsevol presa de decisions.
2. Control integral de projectes àgil i fiable, amb lo que l’empresa
pràcticament a temps real te el control de la situació de les diferents
etapes d’un projecte (estudis - pressupostos - execució del treball desviació amb el pressupost—facturació - cobrament.
3. Quadre de gerència diari. La direcció de l’empresa pot consultar
els principals indicadors ràpidament.
4. Facturació per certificacions a origen o administració àgil i segura.
5. Control de documentació de subcontractistes àgil.
6. Lligam amb la base dades Telematel de material elèctricindustrial.

G2-TIRIS
Solució per a la gestió i
planificació de recursos
empresarials (ERP)
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
el desenvolupament de software empresarial.
El nostre únic objectiu és donar el millor servei i oferir la màxima qualitat en els nostres
productes, per tal de satisfer de la millor manera als nostres clients.

c/Alcalde Armengou, 53
08242 Manresa
Tel. (+34)938770846
Fax.(+34)938772015
Email: g2soft@g2soft.com
www.g2soft.com
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