G2Tmec
La solució per a la gestió integral dels tallers
mecànics.
•

Sol·lució ERP que cobreix de forma integral la gestió administrativa, de costos i pressupostos de comercials i tallers mecànics de vehicles i maquinaria.
Compres

Avantatges
• Control integral de totes les intervencions: pressupost – execució i

Estocs
Pressupostos venda, reparació
Vendes
Fitxes tècniques vehicles

costos de la ordre de reparació – facturació – cobrament – comptabilitat.
• Recanvis (articles): preus i descomptes especials per client, article,

grups, subgrups. Nivells de descompte per client. Tarifes de venda.
Possibilitat de fer importacions del fabricant o de altres comercials.
• Control del canvi de codis en els recanvis: obsolets, substitutius, etc.
• Possibilitat de gestionar el magatzem de recanvis amb codi de bar-

res i terminals portàtils PDA.

Ordres de reparació (OR)

• Compres: directes a una ordre de reparació, a magatzem o mixta.
• Gestió àgil de les ordres de reparació: obertura, imputació d’hores,

Marcatges temps OR
Facturació

Quadre comandament

recanvis utilitzats del magatzem o comprats directament a proveïdor,
tancament i facturació.
• Marcatges de temps i imputació a ordres de reparació mitjançant

lector de codi de barres: els mateixos operaris fan els marcatges de
inici – final de feina. Integració amb el control de presència del personal.
• Fitxes tècniques dels vehicles per client.

Comptabilitat

• Personal: calendaris, guàrdies, incidències, ...
• Multi – empresa, multi – idioma: per client, proveïdor o usuari del sis-

tema.

Partners tecnològics:

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, G2Software està especialitzada en software de gestió empresarial i mobilitat.
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