
pensat per resoldre d’una
manera pràctica i senzilla la

gestió i administració del
seu negoci.



- Multiidioma.

- Permet gestionar altes, baixes, cerques, documentació adjunta i llistats relatius a

la informació necessària dels clients i dels vaixells.

- Permet un control personalitzat de clauers dels vaixells i els amarraments dels

clients.

- Permet controlar les eines deixades als clients.

- Informa en el client en cada moment del saldo actual i del saldo existent a 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 podran utilitzar

en pressupostos, albarans, ordres i factures.

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

CARACTERÍSTIQUES:

SYSNÀUTIC conté tots els elements necessaris per resoldre les necessitats

administratives que genera l’activitat diària del seu negoci.

La modularitat de SYSNÀUTIC i el seu concepte d’aplicació, fa que es pugui

implementar en empreses de qualsevol mida i sector pel fet de comprar mòduls

operatius i llicències per cada terminal de treball.

SYSNÀUTIC 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.



 - Pot controlar tot el procés de devolució de material, d’una garantia i de les

feines que es subcontractin.

- Es poden confeccionar i emetre albarans i factures, que es poden rectificar

posteriorment.

- Comptabilitza automàticament els apunts de facturació a 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 de treballs fets).

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

- Permet a través de mapes personalitzats de cada nàutica, interactuar amb els

amarraments definits.

- Disposa d’un procés de càlcul automàtic per l’aplicació de les condicions de

pròrrogues dels amarraments 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.
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