
L’empresa:L’empresa:L’empresa:L’empresa:    
    
A Barceloning dissenyem i produïm objectes que 
defineixin bé el nostre concepte de Barcelona. Ob-
jectes i dissenys que siguin diferents, atractius i que 
identifiquin la nostra ciutat. 

Així han nascut les nostres sèries centrades en te-
mes com el Trencadís, les Rajoles Modernistes i el 
Panot de Flor com a elements identificatius de Bar-
celona. En la producció dels nostres objectes 
col·laborem principalment amb empreses ubica-
des a Catalunya. 
Els nostres productes es troben en botigues de Mu-
seus així com en escollides botigues de souvenirs. 
 

www.barceloning.biz 

Implantació d’una solució ERP per la gestió Implantació d’una solució ERP per la gestió Implantació d’una solució ERP per la gestió Implantació d’una solució ERP per la gestió 
integral de l’empresa amb el mòdul específics integral de l’empresa amb el mòdul específics integral de l’empresa amb el mòdul específics integral de l’empresa amb el mòdul específics 
per a la venda botiga (mòdul G2TPV) per a la venda botiga (mòdul G2TPV) per a la venda botiga (mòdul G2TPV) per a la venda botiga (mòdul G2TPV)     
 
 
Necessitats que Barceloning va plantejar:Necessitats que Barceloning va plantejar:Necessitats que Barceloning va plantejar:Necessitats que Barceloning va plantejar:    
1. 1. 1. 1. Un sistema de gestió integral per donar servei a totes les àre-Un sistema de gestió integral per donar servei a totes les àre-Un sistema de gestió integral per donar servei a totes les àre-Un sistema de gestió integral per donar servei a totes les àre-
es funcionals de l’empresa (compres, vendes al major i vendes es funcionals de l’empresa (compres, vendes al major i vendes es funcionals de l’empresa (compres, vendes al major i vendes es funcionals de l’empresa (compres, vendes al major i vendes 
al detall botiga al detall botiga al detall botiga al detall botiga ––––TPVTPVTPVTPV----, estocs , estocs , estocs , estocs ----varis magatzems, packs compos-varis magatzems, packs compos-varis magatzems, packs compos-varis magatzems, packs compos-
tos d’articles,...tos d’articles,...tos d’articles,...tos d’articles,...----, facturació, comptabilitat, ..) per tal de facilitar la , facturació, comptabilitat, ..) per tal de facilitar la , facturació, comptabilitat, ..) per tal de facilitar la , facturació, comptabilitat, ..) per tal de facilitar la 
gestió global.gestió global.gestió global.gestió global.    
    
2222. Contemplar les particularitats de la venda al detall mitjançant . Contemplar les particularitats de la venda al detall mitjançant . Contemplar les particularitats de la venda al detall mitjançant . Contemplar les particularitats de la venda al detall mitjançant 
terminals punt de venda (tpv): cobraments en metàl·lic, amb terminals punt de venda (tpv): cobraments en metàl·lic, amb terminals punt de venda (tpv): cobraments en metàl·lic, amb terminals punt de venda (tpv): cobraments en metàl·lic, amb 
targeta, vendes apartades, descomptes vip, arquejos de caixa targeta, vendes apartades, descomptes vip, arquejos de caixa targeta, vendes apartades, descomptes vip, arquejos de caixa targeta, vendes apartades, descomptes vip, arquejos de caixa 
per cada punt de venda, etc...per cada punt de venda, etc...per cada punt de venda, etc...per cada punt de venda, etc...    
 
3333. Contemplar les particularitats de la gestió múltiple de magat-. Contemplar les particularitats de la gestió múltiple de magat-. Contemplar les particularitats de la gestió múltiple de magat-. Contemplar les particularitats de la gestió múltiple de magat-
zems(en compres i vendes)  i la gestió d’articles composats zems(en compres i vendes)  i la gestió d’articles composats zems(en compres i vendes)  i la gestió d’articles composats zems(en compres i vendes)  i la gestió d’articles composats 
(fabricació, venta, control de l’estoc).(fabricació, venta, control de l’estoc).(fabricació, venta, control de l’estoc).(fabricació, venta, control de l’estoc).    

Solució ERP G2Gest + mòdul TPV Solució ERP G2Gest + mòdul TPV Solució ERP G2Gest + mòdul TPV Solució ERP G2Gest + mòdul TPV     
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