
- Gestió de clients: consulta de dades - CRM

- Gestió de clients potencials - CRM

- Gestió d’oportunitats: pressupost i estat de cada

oportunitat - CRM

- Accions i tasques comercials

- Reporting, planificació i seguiment comercial amb

extracció de dades

- Gestió documental

GESTIÓ DE CLIENTS

a partir de 1.250€
cupó digital fins a 4.000€ (3 usuaris)  

eines digitals



GESTIÓ DE CLIENTS

GESTOR DOCUMENTAL D’AUSATEL

GESTIÓ DOCUMENTAL BÀSICA: Consisteix en penjar la documentació d’una 
empresa en un servidor perquè sigui fàcilment accessible a tots els usuaris i 
usuàries amb permisos. . Aquests documents es poden classificar segons 
vàries propietats: referència, carpeta, expedient… i assignar-li una sèrie de 
valors personalitzables per ajudar en la seva categorització.

PUBLICACIÓ WEB: La nostra solució documental ens permet publicar els 
arxius a la web on els contactes associats (pels quals crearem usuaris) 
podran accedir i descarregar els arxius. De la mateixa manera, aquests 
contactes podran pujar arxius perquè els puguem validar i incorporar. Per 
exemple, podem penjar un document perquè un contacte el baixi, el signi i el 
torni a pujar per poder guardar-lo.

VALIDACIÓ DE DOCUMENTS: OA ens permet la creació de diferents circuits 
de procediments entre departaments per a la validació de, per exemple, 
factures rebudes, ordres de pagament... Registrar marques d’aigua als PDF i 
registrar les accions per a la traçabilitat. La validació de documents es 
realitza des d’un portal web.

Preu: A partir de 1.250 € + renovació anual

INTEGRACIÓ SAP BONE I ORGANITZADOR D’ARXIUS DIFS

Què et podem oferir?

- Veure les necessitats que té l’empresa i muntar l’estructura de treball 
adequada: usuaris interns i externs, permisos, organització de documents...

- Lligar qualsevol document anant a buscar les dades al SAP BOne

- Muntar workflows per tenir organitzat el fluxe de treball dels diferents 
departaments i assignar-los als usuaris que es vulgui. Des del fluxe de treball 
agafem la informació del SAP BOne.

- Obrir un document des del SAP BOne que estigui guardat al gestor documental 
sense necessitat de tenir-lo obert.

- Comptabilitzar factures directament a SAP BOne des del gestor documental a 
través de la nostra API .

Preu: segons necessitats del client/a (Dif’s i SAP BO no inclòs) 
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