
pensat per resoldre d’una manera
pràctica i senzilla la gestió i

administració de la seva empresa



SYSGEST, conté tots els elements necessaris per resoldre les necessitats

administratives que genera l’activitat diària del seu negoci, des de la gestió de

contactes amb els clients, passant per la gestió de pressupostos, una completa

gestió de vendes, compres i magatzem, ordres de treball, escandalls i fabricació. 

 Tot enllaçat a una gestió comptable.

La modularitat de SYSGEST i el seu concepte d’aplicació estàndard, fa que permeti

implementar-se en empreses de qualsevol mida i sector pel fet de comprar

mòduls operatius i llicències per cada terminal de treball.

SYSGEST li assegura la inversió i li permet d’una manera simple, augmentar els

terminals de treball o les funcionalitats operatives sense canviar de software.

SYSGEST: 
la manera més pràctica i senzilla de
resoldre la gestió i administració del seu
negoci.

CARACTERÍSTIQUES:
- Multiempresa/multiidioma.

- Gestió a multinivell de: famílies, articles, propietats.

- Gestió d’altes, baixes, cerques i llistats relatius a clients, amb possibilitat de definir

les dades personalitzades i accedir a l’històric de documents, estadístiques de

consum i cobraments pendents.

- Àmplia gestió de CRM i gestions amb clients, amb classificació automàtica de

plataformes comercials.

- Càlcul de comissions dels representants amb variacions de percentatges segons

famílies, grups, subgrups o articles. Tipus de comissió segons vendes o per

cobraments de factures.



- Àmplia gestió de pressupostos de vendes, amb un conjunt d’eines que faciliten la

confecció i posterior control del document. Tractament de capítols opcionals i/o

alternatius, opcions d’impressió interna, externa o proforma, amb cartes de

presentació i peus configurables (imatges i text).

- És una eina imprescindible per poder gestionar les comandes de compra de

l’empresa i comandes de clients.

- Introducció i manteniment de les comandes i proporció d’informació relativa als

articles pendents de rebre dels proveïdors, amb les respectives dates d’entrega.

- Àmplia gestió del sistema de fabricació amb control per fases, introducció

d’escandalls (multinivell) dels diferents articles, generació automàtica d’ordres en

funció de les necessitats i l’estoc disponible. 

- Imputació de materials i hores de producció, control de desviacions, etc.

- Gestió de proveïdors/articles, excepcions de tarifa de compra, entrada de

compres i facturació. 

- Accés a l’històric de moviments, detall d’estoc, consums, etc.

- Control d’estoc (multi magatzem) de tipus global, per número de sèrie i per

número de partida (lot).

- Estoc centralitzat mitjançant sincronització.

- Consulta de l’estoc multi magatzem (càlcul automàtic d’unitats mínimes, òptimes i

generació automàtica de comandes a proveïdors).

- Permet crear un llistat d’inventari d’una data en concret.

- Introducció d’articles per: codi de barres, referència del proveïdor o captura

segons històric de compres.

- Àmplia gestió i control d’ordres de treball (o reparació), del tipus administratiu o

pressupostàries, assignació de garanties, control de desviacions, etc.

- Mòduls opcionals de venda amb tiquets, TPV tàctil i gestió completa de caixa.

- Permet portar el control comptable del pressupost i de l’intrastat.

- Enllaç automàtic amb SYSCONTA.

- Possibilitat d’enllaçar amb la gestió de control de presència, SYSCONTROL.
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