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OOrriieennttaatt  aall  sseeccttoorr  mmeettaall··llúúrrggiicc,,  ttaalllleerrss  ddee    mmeeccaanniittzzaacciióó  ––  ssoollddaadduurraa  ––  ttaallllss  

--  ttoorrnnss,,  sseeccttoorr  ddee  llaa  ffuussttaa,,......  
     

  

GG22PPrroodduucccc  ééss  uunn  EERRPP  qquuee  iinntteeggrraa  eell  ccoonnttrrooll  ddee  pprroodduucccciióó  ii  llaa  ggeessttiióó  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddeellss  ddiiffeerreennttss  ddeeppaarrttaammeennttss  ddee  ll’’eemmpprreessaa..  

  
  

FFiittxxeerrss  mmeessttrreess  

oo  PPrroocceessssooss,,  aaggrruuppaacciióó  ddee  pprroocceessssooss,,  mmààqquuiinneess,,  sseecccciioonnss  

oo  TTrreebbaallllss  eexxtteerriioorrss  ppeerr  pprroovveeïïddoorr,,  ffiittxxeess  ttèèccnniiqquueess  

LLlliisstteess  ddee  mmaatteerriiaall  

oo  EElleemmeennttss  ffiinnaallss,,  eelleemmeennttss  pprriimmaarriiss,,  eelleemmeennttss  nnoo  ccooddiiffiiccaattss..    

oo  CCoommppoossiicciióó  dd’’eelleemmeennttss  ii  mmaattèèrriiaa  pprriimmeerraa  eenn  ffoorrmmaa  dd’’aarrbbrree  ffiinnss  

aa  ‘‘nn’’  nniivveellllss  ppeerr  ccaaddaa  eelleemmeenntt..  

oo  FFiinnss  aa  9999  mmèèttooddeess  ddee  rreeaalliittzzaa  --

cciióó  ppeerr  ccaaddaa  eelleemmeenntt  ffiinnaall..  

oo  CCààllccuull  ddee  ccoossttooss  tteeòòrriiccss  ppeerr  

eelleemmeenntt  ffiinnaall..  

oo  TTaauullaa  ddee  pprroocceessssooss  aa  rreeaalliittzzaarr  

ppeerr  eelleemmeenntt,,  aammbb  tteemmppss  tteeòòrriiccss  

ccoossttooss  tteeòòrriiccss,,  mmààqquuiinneess......  

oo  CCààllccuull  ii  aaggrruuppaacciióó  aauuttoommààttiiccaa  

ddee  pprroocceessssooss  sseeggoonnss  aarrbbrree  ddee  

ll’’eelleemmeenntt  aammbb  ppoossssiibbiilliittaatt  dd’’iinn--  

tteerrvveenncciióó  mmaannuuaall..  

oo  CCààllccuull  ddee  ddeeppeennddèènncciieess  eennttrree  

pprroocceessssooss;;  ccààllccuull  ddee  nneessttiinnggss..  

oo  SSiisstteemmaa  ddee  ffóórrmmuulleess  vvaarriiaabblleess  

ppeell  ccààllccuull  ddee  ppeessooss  

oo  IImmpprreessssiióó  lllliissttaa  ddee  mmaatteerriiaall  aammbb  

mmúúllttiipplleess  mmooddaalliittaattss..  

OOrrddrreess  ddee  ffaabbrriiccaacciióó  

oo  CCrreeaacciióó  mmaannuuaall  aa  ppaarrttiirr  dd’’eellee--  

mmeenntt  ffiinnaall..  CCrreeaacciióó  aauuttoommààttiiccaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  lleess  ccoommaannddeess  ddee  

vveennddaa..  

oo  GGeessttiióó  ddee  ll’’aarrbbrree  dd’’eelleemmeennttss,,  mmaattèèrriiaa  pprriimmeerraa  ii  ddeellss  pprroocceessssooss  

ppeerr  ccaaddaa  OOFF..  

oo  IImmpprreessssiióó  OOFF  aammbb  mmúúllttiipplleess  mmooddaalliittaattss  ((lllliissttaa  mmaatteerriiaall,,  eettii--  

qquueetteess,,  ......))  

oo  CCààllccuull  ii  nneecceessssiittaattss  ddee  mmaattèèrriiaa  pprriimmeerraa  sseeggoonnss  eessttoocc  ddiissppoo--  

nniibbllee  ii  ggeenneerraacciióó  aauuttoommààttiiccaa  ddee  ssooll..lliicciittuuddss  ddee  ccoommpprraa..  

oo  RReesseerrvveess  ddee  pprroodduucccciióó  aall  mmaaggaattzzeemm  ddee  pprroodduucccciióó  

oo  AAggrruuppaacciióó  ddee  OOFF’’ss  

oo  EEnnllllaaçç  ‘‘oonn--lliinnee’’  aammbb  mmaarrccaattggeess  

ddee  pprroodduucccciióó  ((ooppeerraarriiss,,  

tteemmppss,,......))..  CCoommaannddeess  ddee  

ccoommpprraa  oo  vveennddaa  rreellaacciioonnaaddeess,,  

eennttrreegguueess  ffeetteess,,......  

oo  VViissuuaalliittzzaacciióó  ggrrààffiiccaa  eenn  ppaannttaallllaa  

ddee  ttoottss  eellss  pprroocceessssooss  dd’’uunnaa  OOFF  

aammbb  eell  sseeuu  eessttaatt  pprroodduuccttiiuu  ‘‘oonn--

lliinnee’’,,  ccoommpprreess  ii  ssuubbccoonn--  

ttrraaccttaacciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  ppeerr  

ccaaddaa  ppeeççaa  ii  pprrooccééss,,......  

MMaarrccaattggeess  pprrooccééss  pprroodduuccttiiuu  

o SSiisstteemmaa  ddee  mmaarrccaattggeess  ddee  OOFF’’ss  

ii  pprreessèènncciiaa  aammbb  ccooddiiss  ddee  

bbaarrrreess  ((nnoo  ccaall  ddiissppoossiittiiuu  

eessppeecciiaall,,  PPCC  nnoorrmmaall)).. 

o CCaappttuurraa  ddee  sseennyyaallss  ddeess  ddee  

mmààqquuiinneess 

oo  EEnnllllaaçç  aammbb  ccoonnttrrooll  ddee  pprreessèènncciiaa;;  eessttaatt  dd’’uunn  ooppeerraarrii;;  

ppoossssiibbiilliittaatt  ddee  mmaanniippuullaarr  mmaannuuaallmmeenntt  eellss  mmaarrccaattggeess  ddee  

ffeeiinneess  ii  pprreessèènncciiaa;;  ddiiaarrii  ddee  mmoovviimmeennttss;;  lllliissttaatt  pprroocceessssooss  

aaccaabbaattss,,  eenn  ccuurrss,,......  

CCoonnttrrooll  pprrooccééss  pprroodduuccttiiuu  

oo  EEssttaatt  pprrooccééss  pprroodduuccttiiuu::  ppeerr  cclliieenntt//ss,,  ppeeççaa,,  eessttaatt  OOFF,,  eennttrree  

ddaatteess,,  ......;;  sseeggoonnss  llaa  sseelleecccciióó  ddeemmaannaaddaa,,  iinnffoorrmmaacciióó  ccoommpplleerrttaa  

‘‘oonn--lliinnee’’  ddee  llaa  OOFF,,  ssiittuuaacciióó  rreeaall  ((tteemmppss  ii  ppeecceess))  ppeerr  ccaaddaa  

pprrooccééss..  PPoossssiibbiilliittaatt  dd’’oobbtteenniirr  ccoossttooss  pprroovviissiioonnaallss..  EEssttaatt  

ssuubbccoonnttrraaccttaacciióó::  ppeerr  pprrooccééss  oo  pprroovveeïïddoorr,,  eennttrree  ddaatteess,,  ......  

oo  IInnffoorrmmaacciióó  ppeerr  OOFF  aammbb  lleess  qquuaannttiittaattss  ppeennddeennttss  ddee  rreebbrree  ppeerr  

pprroovveeïïddoorr,,  nnúúmm..  ddee  ccoommaannddaa,,  ddaattaa,,......  

oo  RReevviissiióó  ddee  ppoossssiibblleess  iinncciiddèènncciieess  eenn  OOFF’’ss  eenn  eessttaatt  ‘‘ooffiicciinnaa’’..  

CCààrrrreeggaa  ddee  mmààqquuiinneess  

oo  VViissuuaalliittzzaacciióó  ii//oo  mmaanniippuullaacciióó  

ddeellss  pprroocceessssooss  ppeerr  mmààqquuiinnaa  oo  

ggrruuppss  ddee  mmààqquuiinneess,,  aammbb  

mmoossaaiicc  vveerrttiiccaall  oo  hhoorriittzzoonnttaall..  

oo  PPoossssiibbiilliittaatt  ddee  mmoouurree  pprrooccee--  

ssssooss  eennttrree  mmààqquuiinneess..  

oo  CCààllccuull  ii  oorrddeennaacciióó  ppeerr  mmaarrggee  

ddee  pprroocceessssooss  qquuee  eess  ppooddeenn  

iinniicciiaarr  ii  eellss  qquuee  nnoo..PPeerr  pprrooccééss,,    

vviissuuaalliittzzaacciióó  ddee  ppeecceess  aa  ffeerr  ii  

lleess  ffeetteess,,  tteemmppss  ccoonncceeddiitt,,  

ppaassssaatt  ii  rreessttaanntt,,  mmaarrggee  eenn  

hhoorreess,,  ddaattaa  eennttrreeggaa,,  eessttaatt  ddeell  

pprrooccééss,,  ddaattaa  ii  hhoorraa  pprreevviissttaa  

ffiinnaalliittzzaacciióó,,......  

oo  TTeemmppss  ttoottaalliittzzaattss  ppeerr  mmààqquuiinnaa  

ddeellss  pprroocceessssooss  qquuee  eess  ppooddeenn  

iinniicciiaarr  oo  nnoo;;  ppoossssiibbiilliittaatt  dd’’eexx--  

ppoorrttaacciióó  aa  eexxcceell..  

SSiisstteemmaa  ddee  ccoossttooss  

oo  CCààllccuull  ddee  ccoossttooss  rreeaall  ppeerr  OOFF::  ooppeerraarriiss  ii  tteemmppss,,  ccoommpprreess  ii  

ssuubbccoonnttrraaccttaacciioonnss,,  mmaattèèrriiaa  pprriimmeerraa,,  ccoossttooss  vvaarriiss  ii  ffiixxeess,,......  

oo  PPoossssiibbiilliittaatt  dd’’aaggrruuppaarr  vvààrriieess  OOFF’’ss  ppeerr  oobbtteenniirr  uunn  ssooll  ccoosstt..  

oo  PPoossssiibbiilliittaatt  ddee  mmaanniippuullaarr  eell  ccoosstt  ccaallccuullaatt  

oo  PPoossssiibbiilliittaatt  ddee  ttaannccaammeenntt  ddee  OOFF’’ss  ddeess  ddeell  ccààllccuull  ddee  ccoossttooss  

oo  CCoommppaarraattiiuu  ddee  ccoossttooss::  ppeerr  cclliieenntt,,  ppeerr  ppeeççaa,,  eennttrree  ddaatteess,,......  

oo  SSiisstteemmaa  ppeerr  rreevviissaarr  ii  aacccceeppttaarr  eellss  ccoossttooss  oobbttiinngguuttss..  

SSiisstteemmaa  ddee  mmaaggaattzzeemm  ––  

pprroodduucccciióó  

oo  TToott  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ggeessttiióó  ––  

pprroodduucccciióó  eess  ppoott  eennllllaaççaarr  ffiinnss  

aa  9999  mmaaggaattzzeemmss  ((mmaattèèrriiaa  

pprriimmeerraa,,  sseemmii--ffaabbrriiccaattss,,  

aaccaabbaattss,,......))..  

oo  CCoonnttrrooll  dd’’eessttoocc  ppeennddeenntt  ddee  

rreebbrree  ii//oo  ffaabbrriiccaarr,,  eessttoocc  rreeaall,,  

eessttoocc  rreesseerrvvaatt  ppeerr  pprroodduucccciióó,,  

eessttoocc  rreesseerrvvaatt  ppeerr  vveennddeess..  

EEssttoocc  ddiissppoonniibbllee,,......  

oo  PPoossssiibbiilliittaatt  dd’’iinntteerrrreellaacciióó  aammbb  

mmaaggaattzzeemmss  aauuttòònnoommss  

EEssttaaddííssttiiccaa  pprroodduucccciióó  

oo  PPrroodduuccttiivviittaatt  

oo  RReennddiibbiilliittaatt  

oo  PPoossssiibbiilliittaatt  dd’’oobbtteenniirr  qquuaallsseevvooll  

iinnffoorrmmaacciióó  ddee  pprroodduucccciióó  aammbb  eell  

ggeenneerraaddoorr  dd’’iinnffoorrmmeess..  
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CCoommpprreess  

oo  IInnttrroodduucccciióó  ppeerr  aarrttiiccllee  ddee  lleess  rreeffeerrèènncciieess  ii  ccooddiiss  ddee  bbaarrrreess  

ddeellss  pprroovveeïïddoorrss..  

oo  SSooll..lliicciittuuddss  iinntteerrnneess  ddee  ccoommpprraa  

oo  GGeessttiióó  ddee  lleess  ooffeerrtteess  ddee  ccoommpprraa  ddeellss  pprroovveeïïddoorrss..  

oo  CCoommaannddeess  aa  pprroovveeïïddoorr  mmaannuuaallss  oo  aauuttoommààttiiqquueess  ((aa  ppaarrttiirr  ddee  

lleess  ooffeerrtteess  ddeellss  pprroovveeïïddoorrss  oo  ddee  lleess  nneecceessssiittaattss  ddee  mmaatteerriiaall))..  

oo  EEnnttrraaddaa  dd’’aallbbaarraannss  ddee  pprroovveeïïddoorr  mmaannuuaallmmeenntt  oo  aauuttoommààttii--  

ccaammeenntt  aa  ppaarrttiirr  ddee  lleess  ccoommaannddeess..  AAccttuuaalliittzzaacciióó  aauuttoommààttiiccaa  

dd’’eessttoocc  oo  aa  OOFF’’ss..  

oo  CCoonnttrrooll  ddeell  mmaatteerriiaall  ppeennddeenntt  dd’’eennttrreeggaa  ppeerr  pprroovveeïïddoorr,,  ddaatteess  

ii//oo  OOFF’’ss..  

oo  PPrreeuuss  ii  ddeessccoommpptteess  eessppeecciiaallss  ppeerr  pprroovveeïïddoorr--aarrttiiccllee--ggrruuppss--

ssuubbggrruuppss..  

oo  EEnnttrraaddaa  ddee  ffaaccttuurreess  ddee  pprroovveeïïddoorr  qquuaaddrraanntt  aauuttoommààttiiccaammeenntt  

aammbb  eellss  aallbbaarraannss  ddee  pprroovveeïïddoorr..  

oo  EEmmiissssiióó  aauuttoommààttiiccaa  ddee  ppaaggaarrééss  ii  ggeessttiióó  ddeellss  vveenncciimmeennttss  ddee  

pprroovveeïïddoorr..  

 

VVeennddeess  

oo  OOffeerrtteess  ddee  vveennddaa  aallss  cclliieennttss..  

oo  CCoommaannddeess  ddee  cclliieennttss  mmaannuuaallss  oo  aauuttoommààttiiqquueess  aa  ppaarrttiirr  ddee  

lleess  ooffeerrtteess  rreeaalliittzzaaddeess..  GGeenneerraacciióó  ddee  OOFF’’ss..    

oo  PPrree--aallbbaarraannss  aauuttoommààttiiccss  aa  ppaarrttiirr  ddee  lleess  ccoommaannddeess  ddee  cclliieenntt  

ppeerr  pprreeppaarraarr  eell  mmaatteerriiaall..  

oo  AAllbbaarraannss  aa  cclliieennttss  mmaannuuaallss  oo  aauuttoommààttiiccss  aa  ppaarrttiirr  ddee  lleess  ccoo--  

mmaannddeess  oo  OOFF’’ss    

oo  CCoonnttrrooll  ddeell  mmaatteerriiaall  ppeennddeenntt  dd’’eennttrreeggaarr  aall  cclliieenntt  ppeerr  ddaatteess  

ii//oo  OOFF’’ss  

oo  CCrreeaacciióó  dd’’iill··lliimmiittaaddeess  ttaarriiffeess  ddee  vveennddaa  ppeerr  aarrttiiccllee  ii  cclliieenntt..  

oo  PPrreeuuss  ii  ddeessccoommpptteess  eessppeecciiaallss  ppeerr  cclliieenntt--aarrttiiccllee--mmaarrqquueess--

ggrruuppss--ssuubbggrruuppss..  

oo  MMúúllttiipplleess  ddaaddeess  dd’’eennvviiaammeenntt  ddeellss  aallbbaarraannss  ((ssuubbcclliieennttss,,  

ccooooppeerraattiivveess......))..  IInnttrroodduucccciióó    ddeell  nnúúmmeerroo    ddee  ffaarrddeellllss,,  ttiippuuss  

ddee  ppoorrttss,,  ttrraannssppoorrttiisstteess......  

oo  GGeessttiióó  ddee  vveenneeddoorrss  ii  ccoommiissssiioonnss..  

 

FFaaccttuurraacciióó  

oo  FFaaccttuurraacciióó  aauuttoommààttiiccaa  dd’’aallbbaarraannss  ppeerr  ddaatteess,,  cclliieennttss,,  iimm--  

ppoorrttss,,  ttiippuuss  ddee  ffaaccttuurraacciióó,,......    

oo  FFaaccttuurraacciióó  ddiirreeccttaa  ppeerr  aallbbaarràà..  

oo  PPoossssiibbiilliittaatt  ddee  mmooddiiffiiccaarr  ffaaccttuurreess  jjaa  aacccceeppttaaddeess  ddee  ffoorrmmaa  

ffààcciill  ii  rrààppiiddaa..  

oo  PPoossssiibbiilliittaatt  ddee  ccoonnssuullttaarr  ii  rreeiimmpprriimmiirr  ffaaccttuurreess  jjaa  aacccceeppttaaddeess..  

oo  GGeenneerraacciióó  aauuttoommààttiiccaa  ddee  rreebbuuttss,,  aammbb  ooppcciióó  aa  mmooddiiffiiccaarrllooss,,  

aajjuunnttaarr--llooss  oo  ccrreeaarr--nnee  ddee  nnoouuss..  

 

EEssttooccss  

oo  CCoonnttrrooll  ii  sseegguuiimmeenntt  dd’’iill··lliimmiittaattss  mmaaggaattzzeemmss  ii  uubbiiccaacciioonnss..  

oo  IInnttrroodduucccciióó  dd’’aarrttiicclleess  aammbb  ccooddii  pprrooppii,,  rreeffeerrèènncciiaa  ddee  pprroo--  

vveeïïddoorr,,  ccooddii  ddee  bbaarrrreess  EEAANN......  

oo  CCoonnttrrooll  dd’’eessttoocc  rreeaall,,  ppeennddeenntt  ddee  rreebbrree,,  rreesseerrvvaatt  vveennddeess  ii  

eessttoocc  ddiissppoonniibbllee  ppeerr  mmaaggaattzzeemm--uubbiiccaacciióó--aarrttiiccllee  eenn  tteemmppss  

rreeaall..  

oo  EEnnttrraaddeess  ii  ssoorrttiiddeess  mmaannuuaallss  dd’’eessttoocc..  TTrraassppaassssooss  eennttrree    

mmaaggaattzzeemmss  ii  uubbiiccaacciioonnss..  

oo  EExxttrraaccttee  ddeellss  mmoovviimmeennttss  dd’’eessttoocc  ppeerr  aarrttiiccllee  dd’’uunn  ppeerrííooddee  

ddeetteerrmmiinnaatt..  

oo  TTrraaççaabbiilliittaatt  dd’’uunn  aarrttiiccllee  sseeggoonnss  lloott  ddee  ccoommpprraa  //  vveennddaa  ii  ddaattaa  

ddee  ccaadduucciittaatt..  

oo  CCààllccuull  ddeell  pprreeuu  ccoosstt  mmiigg    ppoonnddeerraatt  ppeerr  aarrttiiccllee..  

oo  IInnvveennttaarriiss  dd’’eessttoocc  eenn  tteemmppss  rreeaall  oo  dd’’uunn  ppeerrííooddee  ddeetteerrmmiinnaatt  

((aa  pprreeuu  úúllttiimm  ccoosstt,,  pprreeuu  ccoosstt  mmiigg  oo  pprreeuu  vveennddaa))..  

oo  UUnniittaattss  ddee  mmeessuurraa  ddee  ccoommpprraa  ii  ddee  vveennddaa  ((uunniittaattss,,  ccaaiixxeess,,  

mmeettrreess,,  kkgg......)),,  aammbb  ffóórrmmuulleess  ddee  ccoonnvveerrssiióó  ddeeffiinniiddeess  ppeerr  

ll’’uussuuaarrii..  

oo  EEssttrruuccttuurreess  dd’’aarrttiicclleess::  eell..llaabboorraacciióó  dd’’aarrttiicclleess  ccoommppoossttooss  

((lloottss,,  kkiittss,,  ......))..  

o PPoossssiibbiilliittaatt  dd’’eennllllaaçç  aammbb  tteerrmmiinnaallss  ppoorrttààttiillss  PPDDAA 

  

EEssttaaddííssttiiqquueess  vveennddeess//ccoommpprreess  

oo  MMúúllttiipplleess  ccrriitteerriiss  ddee  sseelleecccciióó  ii  oorrddeennaacciióó  ((ppeerr  cclliieennttss--pprroo--

vveeïïddoorrss,,  mmaarrqquueess,,  ggrruuppss,,  ssuubbggrruuppss,,  vveenneeddoorrss,,  ddaatteess,,  

iimmppoorrttss......))..  

oo  CCààllccuull  ddee  rrààttiiooss  ii  rreennddiibbiilliittaattss  ppeerr  cclliieennttss--pprroovveeïïddoorrss,,  mmaarr--  

qquueess,,  ggrruuppss,,  ssuubbggrruuppss  ii  aarrttiicclleess..  

oo  GGeenneerraacciióó  ddee  ggrrààffiiqquueess..  

oo  EExxppoorrttaacciióó  aa  MMiiccrroossoofftt  EExxcceell  ii  MMiiccrroossoofftt  AAcccceessss..  

oo  GGeenneerraacciióó  dd’’eessttaaddííssttiiqquueess  ggeenneerraallss  ppeerr  mmeessooss  ii  aannyy..  CCoomm--  

ppaarraattiivveess  aammbb  aannyyss  aanntteerriioorrss..  

oo  QQuuaaddrree  ddee  ggeerrèènncciiaa..  

 

TTrreessoorreerriiaa  

oo  CCaarrtteerraa  ddee  vveenncciimmeennttss..  

oo  CCoobbrraammeenntt  ttoottaall  oo  ppaarrcciiaall  ddeellss  rreebbuuttss..  

oo  GGeenneerraacciióó  mmaannuuaall  oo  aauuttoommààttiiccaa  ddee  rreemmeesseess..  EEmmiissssiióó  eenn  

ffoorrmmaatt  eelleeccttrròònniicc  SSEEPPAA  ppeerr  aa  ll’’eennvviiaammeenntt  ppeerr  iinntteerrnneett  

oo  CCoonnttrrooll  ddee  rriisscc  ddeellss  cclliieennttss..  

oo  GGeessttiióó  dd’’iimmppaaggaattss..  

oo  IInnttrroodduucccciióó  ddee  lleess  ddaaddeess  bbaannccààrriieess  eenn  ffoorrmmaatt  IIBBAANN..  

 

UUttiilliittaattss  ii  vvaarriiss  

oo  GGeenneerraaddoorr  dd’’iinnffoorrmmeess::  oobbtteenncciióó  ààggiill,,  rrààppiiddaa  ii  fflleexxiibbllee  ddee  ddaa--  

ddeess..  EEss  ppooddeenn  ccrreeaarr  nnoouuss  iinnffoorrmmeess  oo  ppeerrssoonnaalliittzzaarr  eellss  eexxiiss--  

tteennttss  ppeerr  eemmpprreessaa  ii  uussuuaarrii..  OOppcciióó  aa  eexxppoorrttaarr  lleess  ddaaddeess  aa  

MMiiccrroossoofftt  EExxcceell,,  MMiiccrroossoofftt  AAcccceessss  ii  tteexxtt  ppllaa..  

oo  GGeenneerraaddoorr  dd’’eettiiqquueetteess::  eess  ppooddeenn  ccrreeaarr  nnoouuss  ffoorrmmaattss  dd’’  

eettiiqquueetteess  oo  mmooddiiffiiccaarr  lleess  eexxiisstteennttss  ppeerr  eemmpprreessaa  ii  uussuuaarrii..  

RReeaalliittzzaacciióó  ddee  ““mmaaiilliinnggss””  aa  cclliieennttss  ii  pprroovveeïïddoorrss..  EEttiiqquueetteess  

ddeellss  aarrttiicclleess  aammbb  ccooddiiss  ddee  bbaarrrreess  uuttiilliittzzaanntt  ll’’EEAANN  ddeessiittjjaatt..  

oo  GGeenneerraaddoorr  dd’’iimmpprreessooss..  

oo  GGeessttiióó  dd’’uussuuaarriiss::  eessttaabblliirr  ppeerrmmiissooss  dd’’aaccccééss  aallss  ddiiffeerreennttss  

mmòòdduullss  ii  eemmpprreesseess  ddee  ll’’aapplliiccaattiiuu..  MMuullii--iiddiioommaa  ii  mmuullttii--ddiivviissaa..  
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  MMuullttiiuussuuaarrii  ((dd’’uunn  ssooll  uussuuaarrii  aa  iill··lliimmiittaattss))..  

  MMuullttiiddiivviissaa,,  mmuullttiieemmpprreessaa,,  mmuullttiiiiddiioommaa..  

  TTeeccnnoollooggiiaa  cclliieenntt  --  sseerrvviiddoorr..  

  CCoommppaattiibbllee  WWiinnddoowwss  1100  //  1111  //  SSeerrvveerr  22001166  //  22001199  

  MMoodduullaarr  ii  ppaarraammeettrriittzzaabbllee  ppeerr  ll’’uussuuaarrii..  

  IImmppoorrttaacciióó  ii  eexxppoorrttaacciióó  ddee  ddaaddeess  vviiaa  OODDBBCC  

  IInntteeggrraacciióó  ttoottaall  aammbb  pprroodduucctteess  dd’’ooffiimmààttiiccaa,,  ccoorrrreeuu  

eelleeccttrròònniicc,,  eettcc..  ddee  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  ((EExxcceell,,  WWoorrdd,,  

AAcccceessss,,  OOuuttllooookk))  ii  PPDDFF  ((AAddoobbee  AAccrroobbaatt......))..  

  IInntteeggrraacciióó  aammbb  ccoommppttaabbiilliittaatt  AA33CCoonn  ii  HHeerrmmeessGG22..  

  IInntteerrffíícciiee  MMDDII::  ppoossssiibbiilliittaatt  dd’’oobbrriirr  ttaanntteess  ffiinneessttrreess  

ccoomm  eess  ddeessiittggiinn,,  ppeerr  ccoonnssuullttaarr  uunnaa  OOFF,,  uunn  cclliieenntt,,  

uunnaa  ffaaccttuurraa......  ddee  ffoorrmmaa  ssiimmuullttàànniiaa  sseennssee  hhaavveerr  ddee  

ssoorrttiirr  ddee  ccaaddaa  ooppcciióó..  

  

DDiissttrriibbuuïïddoorr  aauuttoorriittzzaatt  

  

  

  

http://www.g2soft.com/
mailto:comercial@g2soft.com

