
pensat per resoldre d’una 
manera pràctica i senzilla la 

gestió i administració del seu 
negoci



SYSNÁUTICA: la manera més pràctica i 
senzilla de gestionar l’activitat diària d’una 
nàutica.

SYSNÁUTICA conté tots els elements necessaris per resoldre les necessitats administratives que genera 
l’activitat diària del seu negoci.

La modularitat de SYSNÁUTICA i el seu concepte d’aplicació estàndard, fa que pugui implementar-se 
en empreses de qualsevol mida i sector pel fet de comprar mòduls operatius i llicències per cada ter-
minal de treball.

SYSNÁUTICA li assegura la inversió i permet d’una manera simple augmentar els terminals de treball 
o les funcionalitats operatives sense haver de canviar de software. La seva facilitat d’ús, fa que la gestió 
es converteixi en una eina potent, àgil i senzilla.

CARACTERÍSTIQUES

* Multiidioma.

* Permet gestionar altes, baixes, cerques, docu-
mentació adjunta i llistats relatius a la informació 
necessària dels clients i els vaixells.

* Permet el control personalitzat de clauers de 
vaixells i de les amarres dels clients.

* Permet controlar les eines deixades als clients.

* Informa al client en cada moment del saldo ac-
tual i del saldo existent en la comptabilitat, per 
controlar el risc (enllaç amb SYSCONTA).

* Permet la importació d’articles des d’Excel.

* Permet controlar les portes d’accés dels operaris, 
personal de l’empresa i clients en diferents zones 
de les instal·lacions, mitjançant targeta o rfid.

* Permet fer una agrupació de material, treball i 
subordres que es podrà utilitzar en pressupostos, 
albarans, ordres i factures.

* Podrà controlar tot el procés de devolució de 
material, d’una garantia i dels treballs que es sub-
contracten.

* Es poden confeccionar i emetre albarans i factu-
res, que posteriorment es podran rectificar.



* Comptabilitza automàticament els apunts de facturació en la gestió de comptabilitat SYSCONTA i 
la seva cartera de cobrament.

* Permet, dins el mòdul de facturació, gestionar i controlar les múltiples caixes que pugui tenir a la 
botiga.

* Permet la gestió i control d’ordres de reparació dels vaixells en dos nivells (d’ordres i treballs fets).

* Controla les hores imputades pels diferents operaris que hagin pogut intervenir.

* Permet a través de mapes personalitzats de cada nàutica, interactuar com els amarraments definits.

* Disposa d’un procés de càlcul automàtic per l’aplicació de les condicions de pròrrogues dels ama-
rraments amb un enllaç directe a la facturació.

* Permet tenir al dia els certificats de terceres persones que vulguin entrar a les instal·lacions.

* Permet que els clients facin comandes des de la pàgina web.



Software estàndard i a mida
Gestions empresarials modulars (CRM + ERP)
TPV: Restaurants, comerços, forns de pa, peixateries, etc.

* Control de presència  * Hotels
* Multicines   * Clubs esportius
* Fàbriques d’embotits  * Sales d’especejament
* Gestió de finques  * Gestió de majoristes
* Gestió de càmpings  * Gestió de nàutiques

Av. Osona, s/n - 08503 Gurb - Barcelona
938 856 490

info@systembcn.com


