
Declaracions del gerent de APA, s.a. 
“...hem millorat la imatge d’empresa substancialment, doncs 
fins ara portàvem el catàleg de productes amb paper i ensenyar
-ho amb un dispositiu IPAD ens ha fet millorar molt la nostra 
imatge. A més, resulta molt més àgil, clar i entenedor ensenyar 
al client el ventall de productes amb la tablet. 
Per altre banda, hem reduït molt de temps i errors en la gestió 
de les comandes. Ara fem les comandes directament al iPAD i 
passen automàticament al sistema central ERP G2, la qual cosa 
permet que el mateix dia el magatzem pugui preparar les expe-
dicions del articles i enviar-los al client final. 
 

L’empresa: 

 
Distribucions APA és una de les principals empreses 
distribuidores d’articles de regal, accessoris  i records 
del Principat d’Andorra per a les diferents empreses i 
botigues del sector del turisme. 

Implantació de la solució de mobilitat G2Pre-
vendamobil per a la gestió comercial. 
 
Necessitats que APA va plantejar: 
 
Dotar a l’equip comercial de dispositius mòbils iPAD’s per ense-
nyar el catàleg de productes i poder fer les comandes als co-
merços ‘in-situ’: 
 
 -El sistema ha de contemplar la visualització clara, fàcil i 
 personalitzable del catàleg de productes, segons clas-
 sificació per marques, grups, subgrups, novetats,... 
 Ha de contemplar la Incorporació de fotos, arxius pdf, 
 arxius de text, vídeos, ... 
 
 -El sistema ha de contemplar la confecció ràpida i àgil 
 de les comandes (Visualització dels articles consumits 
 anteriorment, disponibilitat de l’estoc, tarifes i descomp- 
 tes especials,...). 
 
 -Sincronització amb el ERP G2 quan hi ha connexió a 
 internet, transferint-hi les comandes efectuades amb 
 l’iPAD per tal que magatzem pugui preparar i expedir 
 els articles de forma ràpida i eficaç des del propi ERP 
 G2. 
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