Solució ERP G2Gest + mòdul TPV
L’empresa:
Recanvis Molina és una empresa dedicada a la
venda d’accessoris pel automòbil, tenint com a un
dels principals proveïdors l’empresa Cecauto, especialitzada i líder en la distribució de recanvis
amb més de 150.000 referències en cartera.

Implantació d’una solució ERP per la gestió
integral de l’empresa amb mòdul específic
per a la venda mostrador (mòdul G2-TPV)
Necessitats que Recanvis Molina va plantejar:
1. Un sistema de gestió integral per donar servei a totes les àrees funcionals de l’empresa (compres, vendes detall (tpv), vendes al major, estocs, facturació, comptabilitat, ..) per tal de facilitar la gestió global amb un únic sistema informàtic.
2. El sistema havia de gestionar amb molta facilitat més de
100.000 referències (importació via excel de nous codis enviats
pels proveïdors, altes ràpides de nous codis en el moment de
comprar, cerques ràpides per tots els criteris,...)
3. El sistema havia de contemplar les particularitats de la venda
al detall mitjançant terminals punt de venda (tpv): cobraments
en metàl·lic, amb targeta, vendes apartades, arquejos de caixa
per cada punt de venda, etc...i especialment tenir una operativa
molt àgil al efectuar una venda.
4. El sistema havia de contemplar la generació automàtica de
comandes a proveïdor a partir del trencament d’estoc i d’ una
previsió de vendes.
5. El sistema havia de contemplar la facturació massiva a final
de mes d’una formà àgil de totes les vendes al major.
6. El sistema havia de contemplar un ampli ventall
d’estadístiques (per marques, grups, subgrups, ...)
Declaracions del gerent de Recanvis Molina
“...amb aquesta solució hem agilitzat molt la venda directa de
taulell, mostrant-se com un sistema molt ràpid, àgil i eficaç així
com la venda al major, tot integrat amb la gestió de les compres, els estocs, la gestió de preus, descomptes i promocions...
També és molt fàcil i ràpid extreure estadístiques de tot tipus.
Un dels punts més importants és que permet gestionar milers
de referències, fent altes massives a partir d’excel, canvis de
preus,...
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