G2Gest
La solució per a la gestió integral de
l’empresa
•

Sol·lució ERP que cobreix de forma integral la gestió comercial i administrativa d’un ampli
ventall d’empreses distribuïdores, comercials, ferreteries, subministraments industrials, fabricants i/o distribuïdores d’alimentació / begudes,...

Avantatges
Compres

• Gestiona de manera integrada tots els departaments de l’empresa: com-

pres, vendes, magatzem, expedicions, facturació, comptabilitat, ...
• Comparativa ofertes de proveïdors, control comandes i albarans de prove-

Vendes

ïdor, entrada factures de compra quadrant albarans.
• Preus i descomptes especials per proveïdor - article - grups - subgrups.

Magatzem – estocs

• Ofertes de venda, control de comandes i albarans a clients.
• Preus i descomptes especials per client - article - grups - subgrups. Ni-

Facturació administració

vells de descompte per client. Tarifes de venda.
• Múltiples criteris de facturació: per clients, dates, setmanal - quinzenal -

mensual, forma pagament, albarans patró, etc.

Traçabilitat

• Possibilitat de referenciar un mateix article per codi de barres EAN, múlti-

ples codis i referències per proveïdor i/o client.

Quadre comandament
Estadístiques

• Multi - magatzem. Inventaris valorats segons varis criteris. Es contempla

en qualsevol moment l’estoc real, pendent, reservat i el disponible.
• Traçabilitat d’articles (lot de compra, caducitat, núm.de sèrie, imei,..).
• Unitats de mesura de compra i venda (unitats, caixes, metres, kg...) amb

Comptabilitat

fórmules de conversió definides per l’usuari.
• Integració amb mòdul de mobilitat interna G2Pda per gestionar el magat-

zem, expedicions, amb terminals portàtils.
• Integració amb APP G2Lekmo per equips comercials.
• Mòdul eCommerce per poder integrar les dades en una botiga virtual rea-

litzada amb qualsevol plataforma (Prestashop, magento, wordpress,..)
• Ergonòmic: facilitat d’us, es poden obrir il·limitades finestres i a petició del
Partners tecnològics:

usuari s’enllacen entre elles.
• Multi - empresa, multi - idioma, multi - divisa.
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