Solució de mobilitat pel magatzem
L’empresa:
Instal.lacions Vilana,s.l. és una empresa fundada
l’any 1970 i dedicada a les instal·lacions de
lampisteria, climatització, electricitat, telecomunicacions, gas i venda d’electrodomèstics.
Actualment la plantilla esta formada per 20 persones i una flota de 9 vehicles i 1 camió cistella fins a
14mts.

www.instalvilana.cat
vilana@instalvilana.cat

Implantació de terminals portàtils per a la
gestió del magatzem (mòdul G2G2-PDA) integrat via WiWi-Fi amb el software ERP G2G2INSTAL.
Necessitats que I.Vilana va plantejar:
1. Un sistema que millorés en quant a temps i errors els moviments de magatzem cap a obra i al inrevés (càrrega i descàrrega de les furgonetes que van o venen de les obres). És a dir,
que en el mateix moment que es treu el material del prestatge ja
es carregui informàticament al full de l’obra i al inrevés quant es
retorna material sobrant de l’obra.
2. Entrega de material directament a client: poder confeccionar
l’albarà al mateix moment que es va traient el material del prestatge, per tal de guanyar en rapides i fiabilitat.
3. Inventari permanent del magatzem ràpid i segur.
4. Totalment integrat en el sistema ERP G2G2-Instal (gestió costos
i pressupostos, administrativa, financera...)

Declaracions del gerent de I.Vilana, s.l.
“...hem optimitzat moltíssim la gestió del magatzem, dons ens permet fer
les entrades i sortides de material a les obres, l’inventari d’estoc i la realització d’albarans de venda tot de manera “on-line”, anant directament a
buscar el producte al prestatge llegint el seu codi de barres i sense haver
de fer cap mes operació.
Aquesta operativa ens ha reduït moltíssim els temps de fer aquests moviments, ha minimitzat pràcticament a zero els errors i el més interessant és
que la informació està disponible en temps real al sistema ERP G2-Instal.”
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BENEFICIS
1. Reducció de temps i errors en els moviments de
magatzem cap a obra i al inrevés (càrrega i descàrrega de les furgonetes que van o venen de les obres).
2. A “temps real”, els costos de les obres estan actualitzades en quant a material, i es pot saber de manera detallada tots els moviments de materials que hi
ha hagut en els fulls de treball en el sistema ERP G2G2Instal.
3. Reducció de temps i errors en la confecció dels
albarans d’entrega de material directament a client.
...realitzant operacions de càrrega de
material a obra...

4. Fiabilitat en l’inventari.
5. Al estar totalment integrat en el sistema ERP G2G2Instal, s’agilitzen tots els processos de control de
costos de les obres, facturació, tancaments mensuals, etc...

G2G2-TIRIS

...preparant un albarà d’entrega de material...

Solució per a la gestió i
planificació de recursos
empresarials (ERP)

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

c/Alcalde Armengou, 53
08242 Manresa
Tel. (+34)938770846
Fax.(+34)938772015

tecnologies de la informació. Dins d’aquest sector, G2-Software està especialitzada en
el desenvolupament de software empresarial.
El nostre únic objectiu és donar el millor servei i oferir la màxima qualitat en els nostres
productes, per tal de satisfer de la millor manera als nostres clients.

Email: g2soft@g2soft.com
www.g2soft.com
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