Solució ERP G2Gest
L’empresa:
IDPA, S.A. treballa des de l’any 1978 com a importadora i distribuïdora de productes d’alimentació i
begudes entre altres, dins del mercat d’Andorra
cobrint tots els sectors (petits comerços, grans
superfícies i C.H.R.).
La seva plantilla, formada per 24 persones entre
gerència, equip de vendes, administració, repartiment i servei tècnic, s’ocupa tots els dies de donar
el millor servei als seus quasi 800 clients repartits
per tot el Principat.
www.idpa.ad

Implantació de la solució ERP G2Gest per a
la gestió integral dels diferents departaments
Necessitats que IDPA va plantejar:
1. Un sistema que permetés introduïr les comandes de client i
preparar les expedicions a partir de les comandes entrades de
manera molt ràpida, àgil i segura.
2. El sistema havia de gestionar i controlar la traçabilitat dels
productes fabricats i expedits de forma automàtica per tenir en
tot moment el control de cada lot fabricat i venut.
3. Gestió de compres: confecció de les comandes a proveïdor i
gestió de la recepció de la mercaderia, contemplant per cada
producte comprat els costos de aduana, transports,... calculant
automàticament el cost mig, marges, preus i tarifes...
4. Control de l’estoc dels productes per lot i magatzem, etiquetatge amb codi de barres, ...
5. Procés de facturació ràpid, contemplant els diferents punts
de venda que un mateix client pot tenir.
6. integració amb el mòdul comptable HermesG2 (factures, tresoreria, remeses, ... es gestionen per G2 i s’integren automàticament a comptabilitat)

Declaracions del gerent de IDPA, s.a.
“...hem reduït moltíssim temps i errors: ara en un mateix sistema informàtic
gestionem totes les àrees de l’empresa. En el moment que truca un client per
fer una comanda, sabem quins articles ha consumit anteriorment, sabem
quins rebuts té pendent de pagar per reclamar-li al moment, sabem que li
hem facturat,...i un cop entrada la comanda, aquesta ja es gestiona des del
mateix sistema per fer les expedicions, des d’on de forma automàtica es
controla i s’enregistra el lot, data caducitat i l’estoc pertinent. Finalment, prement un botó es realitza la facturació i la comptabilitat queda totalment actualitzada.
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