QUI SOM?
INPROJECT (Instal·lacions i Projectes del Solsonès, S.L.) és una
empresa de serveis informàtics integrals creada a Solsona l’any 2000 per un
conjunt de joves professionals amb experiència en diferents camps de la
informàtica (hardware, disseny i implantació de sistemes d’informació,
assessorament, consultoria, formació...).
En l’actualitat, podem oferir als nostres clients un servei de qualitat
que cobreix totes les seves necessitats des del punt de vista informàtic,
incloent el subministrament i reparació d’equips, disseny i instal·lació de
infraestructures de xarxa, assessorament tècnic qualificat i desenvolupament
d’aplicacions informàtiques que cobreixin el funcionament de totes les àrees
de l’empresa.

CATÀLEG DE PROGRAMARI
Instal·lacions i Projectes del Solsonès, S.L.
C/ de la Sardana, 3
25280 Solsona (Lleida)
Tel. 973 48 43 04
Fax 973 48 43 05
e-mail: inproject@inproject.net

EL NOSTRE PRODUCTE
Els productes que presentem en aquest catàleg han estat
desenvolupats íntegrament pels professionals d’INPROJECT i cobreixen les
principals necessitats bàsiques de qualsevol empresa.
El fet de disposar d’un programari d’elaboració pròpia ens permet
oferir un millor servei al client, adaptant-lo a les particularitats de la seva
empresa.

GESTIÓ DE REBUTS

FACTURACIÓ SIMPLE





Programa
de
facturació
d’utilització molt simple



Simplifica la gestió dels
cobraments
per
entitat
bancària.



Fàcil d’utilitzar.

Funcionalitat suficient a un
preu molt econòmic.

Característiques

Característiques




Gestió de clients.
Creació, consulta, modificació i impressió de factures.
Llistat resum de facturació i IVA.

Per les seves característiques, s’adapta a les necessitats de
professionals i petites empreses, i no requereix uns coneixements
d’informàtica elevats.






Gestió de clients.
Validació de comptes corrents, evitant devolucions innecessàries.
Possibilitat de duplicar cobraments (quotes fixes d’entitats, pagaments
periòdics,...).
Resum de cobraments per client i entitat bancària.

S’adapta a les necessitats de gestió electrònica de cobraments com a
complement al programa de gestió que s’estigui utilitzant.

COMPTABILITAT FINANCERA

TERMINAL DE PUNT DE VENDA (TPV)



Gestió comptable estàndard.



Facilitat
d’utilització,
simplificant els processos més
freqüents
(entrada
de
factures,
pagaments
i
cobraments,...).



Possibilitat d’integració amb
altres mòduls

Característiques






Multiempresa i multiexercici.
Possibilitat de predefinir assentaments.
Automatització o semiautomatització d’alguns processos (IVA trimestral,
obertura i tancament, càlcul d’existències,...).
Comptes anuals abreujats i resumits segons models oficials.
Possibilitat d’extracció d’informació en format Microsoft Excel.



Gestió dels processos bàsics
per
un
petit
comerç
(compres, vendes al comptat,
gestió de stocks).



Fàcil
integració
de
dispositius de punt de venda
(escànner, visor, impressora
de tickets,...)

Característiques







Entrada de tickets de venda al compta molt àgil.
Compres i control de stocks.
Permet incorporar diferents perifèrics: visor, escànner d’infrarrojos,
calaix moneder, impressora de tickets, balances,...
Elaboració de resums de caixa.
Informes estadístics de vendes i rendibilitat.
Possibilitat d’enllaçar amb el mòdul de Comptabilitat.

GESTIÓ COMERCIAL SIMPLE



Suport a la gestió
comercial de l’empresa
(compres,
vendes,
facturació, control de
stocks i cobraments).

GESTIÓ INTEGRAL DE L’EMPRESA
La nostra aplicació modular permet cobrir totes les necessitats d’una
empresa mitjana.
Es composa dels següents mòduls, instal·lables per separat:



Característiques










Multiusuari i multiempresa.
Gestió de clients i proveïdors.
Vendes al comptat i factures directes.
Albarans i facturació.
Control de cobraments i remeses bancàries.
Gestió de compres.
Control de stocks (càlcul situació, control de mínims).
Consultes de vendes i rendibilitat de les mateixes.
Comptabilitat opcional.








Administració del sistema: creació d’usuaris i empreses i control de drets
d’accés.
Dades mestres: gestió centralitzada de totes les dades necessàries per la
resta d’aplicacions (clients, proveïdors, creditors, operaris, articles,
famílies d’article, condicions de pagament, tipus d’IVA,...).
 Gestió de compres i stocks: gestió de tot el
circuït d’entrades (comandes a proveïdor,
recepció de la mercaderia, entrada de
factures
de
compra,
devolucions
a
proveïdor) i del magatzem (stocks,
moviments d’entrada i sortida, valoració de
les existències,...).
 Gestió de vendes: vendes al comptat,
comandes de clients, albarans i facturacio.
Sistema d’informació de vendes (consultes
per client, article, família, de rendibilitat,...).
Gestió de la producció: control del procés de producció (creació d’OT’s,
consum de materials, entrada de ma d’obra, sortida del producte acabat,
valoració,...).
Comptabilitat general: tots els processos comptables estàndards
estretament relacionats amb la resta de mòduls (comptabilització
automàtica de compres, vendes, cobraments, existències,...).
Tresoreria: control de cobraments i pagaments, generació de remeses en
suport electrònic (norma 19/norma 58).
Ofertes i pressupostos: confecció i control de pressupostos realitzats a
clients.

Entorn de treball

Administració del sistema

La gestió comercial ha estat dissenyada des del principi per poder
treballar simultàniament des de vàries estacions de treball contra una única
Base de Dades situada en un servidor central.
En funció del volum d’usuaris i dades del clients es requerirà una
plataforma hardware/software o una altra: des d’un únic PC on es realitzen
totes les operacions i amb una Base de Dades tipus Microsoft Access fins a
una intal·lació consistent en un servidor central dedicat i amb varis clients
connectats per xarxa, amb una Base de Dades SQL-Server, Oracle,...
Els nostres tècnics us assessoraran respecte el tipus d’instal·lació que
millor s’ajusti a les vostres necessitats i al vostre pressupost.

Aquest mòdul permet realitzar les següents operacions:



Gestió d’empreses: creació i
manteniment de les empreses
amb les que treballaran la
resta de mòduls.



Gestió d’usuaris: creació dels
usuaris autoritzats a executar
mòduls dels programes.



Control dels drets d’accés dels
usuais als diferents mòduls.



Operacions que, per la seva
delicadesa, cal executar sota un
estricte control (canvis de client
en factures,...).

Dades Mestres

Compres i gestió de stocks

Mitjançant aquest mòdul se centralitza el manteniment de la
informació de capçalera necessària per la resta d’aplicacions.

Gestió de compres i control de stocks en magatzem. Ofereix les
següents funcionalitats:

El contingut d’aquesta aplicació dependrà dels mòduls de gestió
contractats (vendes, producció, compres,...) i de les necessitats particulars de
la vostra empresa. Entre altres, es disposa de:




















Clients i proveïdors.
Articles i famílies d’articles.
Deutors i creditors.
Presentadors.
Representants comercials.
Operaris.
Taules d’informació complementària (tipus d’IVA, formes i condicions de
pagament, classificacions estadístiques d’articles,...).
...

Gestió de comandes a proveïdor i del
matarial pendent d’entrada.
Entrada d’albarans de compra i/o
devolució a proveïdor.
Traspassos de mercaderia entre
centres de l’empresa.
Inclou moviments de destrucció
d’inventaris i d’entrada/sortida per
regularització.
Processos de valoració comptable de
les existències de l’empresa.
Possibilitat de definició de stocks mínims de seguretat i obtenció de
llistats de rotures.
Seguiment per producte.
Traspàs directe a comptabilitat de les factures de proveïdors.
Consultes diverses de stocks i moviments. Possibilitat de definir-les a
mida de l’usuari.

Gestió de vendes
El mòdul disposa de:


















TPV (vendes al comptat).
Comandes de client.
Albarans.
Facturació d’albarans.
Facturació directa.
Generació automàtica de
venciments i efectes des
de la facturació.
Impressió de rebuts.
Tarifes i descomptes
especials per client.
Control de representants
i liquidació de comissions.
Traspàs a Comptabilitat de les factures i vendes al comptat.
Control de disponibilitat dels articles, impedint opcionalment la realització
de vendes si no hi ha stocks.
Estadístiques de vendes per client, article, família d’articles,...
Llistat de marges de la venda per client o article.
Llistats de tarifes.
Llistats resum de vendes.
Possibilitat d’afegir funcionalitats segons les necessitats del client.

Control de producció
Permet gestionar la producció i els costos de la mateixa, enllaçant amb
la gestió de stocks (consum de matèries primere, sortida de productes
fabricats i valoració de les fabricacions i de la producció en curs).
Algunes de les característiques del mòdul:







Creació
d’ordres
de
treball des de’estructures
predefinides.
Imputació de matèries
primeres, ma d’obra i
hores màquina.
Possibilitat de treballar
amb codis de barres.
Possibilitat d’entrar hores
manualment o mitjançant
un rellotge de presència.





Diferents consultes històriques.
Anàlisi
de
desviacions
contra
estàndards.
Resums de costos

Gestió d’ofertes i pressupostos

Tresoreria

Facilita la creació d’ofertes i pressupostos a clients i permet realitzar
un seguiment de les ofertes realitzades, a efectes de realitzar un control
personalitzat. Funcionalitats que inclou:

Gestiona els cobraments i pagaments de l’empresa, enllaçant amb
comptabilitat. Algunes des funcionalitats que ofereix son:











Control d’ofertes per tècnic
comercial.
Estructuració de l’oferta en
capítols i subcapítols.
Possibilitat
d’associar
fitxers de diferents tipus a
una oferta (fulles Excel,
plànols,...).
Control
de
dates
de
validesa. Avisos.
Control
d’acceptació
o
rebuig de les ofertes.
Consultes històriques.
Editor
de
factures
proforma.
Agenda d’activitats del venedor.








Control d’impagats.
Generació automática dels assentaments comptables corresponents als moviments de
Tresoreria.

Control
dels
cobraments
i
pagaments a realitzar.
Gestió de la cartera d’efectes.
Generació de suport electrònic
per cobrament de rebuts en els
formats Quadern 19 i Quadern
58.

Comptabilitat general i Comptabilitat Analítica

PROGRAMACIÓ A MIDA

Els programes de comptabilitat permeten extreure la informació dels
altres mòduls (compres i stocks, producció, vendes i tresoreria) i subministrar
la informació comptable necessària.

Sabem que no hi ha dues empreses que funcionin exactament de la
mateixa manera. Per aquest motiu, cada empresa necessita que el sistema
informàtic pugui adaptarse a les seves necessitats.

El programa realitza les següents funcions:
Definició dels plans de comptes per
empresa.
 Creació automàtica d’assentaments a
partir de la gestió comercial.
 Suporta moviments amb països de la UE
(Intrastat) i exportacions/importacions
de tercers països.
 Possibilitat
de
definir
plantilles
d’assentaments.
 Creació
automàtica
d’assentaments
d’IVA, variació d’existències i tancament
anual.
Traspassos d’assentaments entre empreses.
Possibilitat de definir informes de despeses i ingressos per departament.





INPROJECT ha desenvolupat un conjunt d’aplicacions el suficientment
flexibles per poder adapatar-les a les seves necessitats amb un cost mínim.
Gràcies a això hem pogut implantar solucions pels següents sectors:







Comerç minorista.
Control d’obres.
Tallers.
Restauració.
Empreses de serveis.
Professionals autònoms.

