
experts en la gestió 
tàctil pel comerç



TPV comerç: la manera més pràctica i 
senzilla de resoldre la gestió i administració 
del seu negoci.
CARACTERÍSTIQUES:

* Multiempresa/multiidioma.

* Gestió de permisos d’accessos per operari a 

diferents parts del programa.

* Control d’entrada a través de password, rfid, 

dactilar.

* Visualització gràfica de tots els articles.

* Venda per botonera, codi d’article, codi de ba-

rres i per descripció.

* Configuració de paràmetres, manteniment de 

famílies, articles, etc.

* Gestió a multinivell de: famílies, articles, pro-

pietats (talles, colors, textures,etc.)

* Fidelització de clients per punts, descomptes, 

obsequis, etc.

* Gestió i control de tiquets aparcats: amb i sense 

detall.

* Impressió tiquets regal.

* Reimpressió, abonament i rectificació de tiquets.

* Cobrament dels tiquets en efectiu, targeta, vals 

de compra o una combinació de varis fins a 14 

botons disponibles.

* Cobrament amb targeta de crèdit (substitució 

datàfon), connexió directa mitjançant passarel·la 

de pagament.

* Enllaç amb els principals caixer automàtics 

CashGuard, CashDro, CashKeeper, CashLogy i 

CashPhenix.

* Càlcul automàtic del canvi mitjançant la im-

putació de quantitats rebudes en metàl·lic o mi-

tjançant imatges gràfiques de monedes i bitllets.

* Gestió i control de factures.

* Gestió de reserves i entregues a compte de 

clients.

* Gestió de compres a proveïdors.



* Control i gestió de vendes amb clients habi-

tuals.

* Treball amb múltiples caixes locals o descen-

tralitzades (en àmbit local i internacional).

* Control de moviments de caixa (entrades, sor-

tides, descàrregues en efectiu).

* Control d’obertures de calaix (operari/hora).

* Control de treball dels operaris (anul·lacions, 

modificacions, variació de preus).

* Imputació de l’arqueig de caixa en metàl·lic 

mitjançant imatges gràfiques de monedes i bit-

llets.

* Quadre de caixa de consulta o tancament.

* Possibilitat de tancament de caixa: visible o 

cega.

* Comptabilització directa de tiquets.

* Enllaç a altres comptabilitats.

* Informes de venda: abc, per grups d’articles, 

horaris, clients, etc.

* Estoc centralitzat mitjançant sincronització.

* Consulta de l’estoc multi magatzem (mínim, 

òptim i comandes a proveïdors).

* Integració amb mòduls de: comandes, escan-

dalls, fabricació, pressupostos, etc.

* Edició i impressió d’etiquetes personalitzades 

per l’usuari per peces o estanteries.



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
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