eines digitals

GESTIÓ DE PROCESSOS

- Digitalitzar i automatitzar processos operatius o
productius de l’empresa
- Comptabilitat/finances, facturació, projectes, inventari,
a partir de 120€/any* per a usuari

cupó digital fins a 6.000€ (10 usuaris)

compres i pagaments, recursos humans, logística…
- Possible integració amb altres eines
- Firma i certificat digital
- Actualitzable i escalable
* segons aplicació i no inclosa configuració, instal·lació ni formació

eines digitals

GESTIÓ DE PROCESSOS
ERP GESTAUSA
Prestacions:
Es tracta d’un programa modular de facturació, comptabilitat, cartera... amb
possibilitat d’ampliacions amb gestió de producció, actius fixes, CRM...
Dissenyat íntegrament a Ausatel fa més de 15 anys, l’hem evolucionat i
millorat any rere any per facilitar al màxim el control de tots els processos
comercials de la teva empresa: des de l‘emissió de documents de
compra/venda fins al control de les situacions d’estoc, la gestió del
reaprovisionament o l‘emissió de remeses bancàries, entre d’altres
operatives.
Al tractar-se d’un programari modular, gràcies als seus llistats, informes i
gràfics, pots conèixer en tot moment l’estat del teu negoci, i el seu històric,
ajudant-te a prendre les millors decisions i a satisfer les necessitats dels teus
clients.

Mòduls bàsics (activats per defecte):
MESTRES CLIENTS : Mestre de clients, representants i tipus de pagament
MESTRES PROVEÏDORS: Mestre de proveïdors i tipus de pagament
MESTRES PRODUCTES: Mestre de productes, magatzems, ubicacions, informes de
productes
FACTURACIÓ: Albarans, factures, generació de factures a través d’albarans
COMPTABILITAT; Assentaments, pla comptable, balanços i diaris
GESTIÓ D’IVA: Iva repercutit, iva suportat, Models AEAT (340,347,300, 190, 349),
IRPF, Llibre d’ingressos i llibre de despeses.
CARTERA: Control de cartera de cobraments i pagaments, informe de previsió de
cobraments i pagaments, control de remeses, impressió de rebuts.
ADMINISTRACIÓ: Configuració de l’administració de l’aplicació
Preu per usuari: 55 €/mes (només subscripció, no inclosa instal·lació ni configuració)
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GESTIÓ DE PROCESSOS
CTRL MATRÍCULES - logística
Prestacions:
- Permet donar d’alta persones usuàries associant-los un número de
matrícula concret.
- Accés als vehicles que estan a l’interior del recinte a temps reals
- Llistats de moviments diaris i generals.
- Estadístiques de visites els últims 10 dies, temps d’estada mitja, hores
punta...
- Amb la instal·lació d’un relé, podem fer que s’obri la porta a les persones
usuàries que haguem indicat.
Avantatges:
- Fàcil accés a la informació de vehicles de les instal·lacions a temps real
- Control de moviments per usuari
Serveis que inclou
- Configuració càmera Axis lectura de matrícules
- Instal·lació i configuració, si s’escau, del relé

PDF AUSA - RRHH nòmines
Prestacions:
- Separació de documents pdf en documents individuals sense modificar
el pdf inicial.
- Enviament a un correu assignat per cada DNI (o una altra dada
identificadora i única) de manera automàtica.
- La persona destinatària pot obrir el PDF que rep per correu utilitzant la
contrasenya que té assignada.
Avantatges:
- Simplificació de la feina. Evita obrir un pdf i imprimir cada pàgina de
manera individual.
- Assegura l’enviament del document al correu assignat per a cada
destinatari.
- Procés automatitzat un cop creats usuaris i correus.

Preu aplicació: 900 €

Preu segons usuaris. Des de 145€/usuari any a partir de 4 usuaris
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GESTIÓ DE PROCESSOS
AUSATEMPO - projectes i control facturació

FITXAUSA

Aplicació imprescindible per conèixer el temps que es dedica a cada tasca o projecte
de manera ràpida, fàcil i clara.
Amb una interfície senzilla i intuïtiva només cal engegar el cronòmetre cada vegada
que s’inicia una tasca i al llarg de la jornada sabrem a què hem dedicat el temps,
sigui del dia actual o dels anteriors.

FitxAUSA es divideix en dos programes, el Control de Presència i Gestió de
Presència:

Prestacions:
- Control del temps per tasques o projectes
- Possibilitat de definir les tasques amb informació detallada: client, servei, projecte,
descripció... a més de recuperar una tasca ja iniciada en una altra data o horari en
la que s’hagi de seguir treballant.
- Possibilitat d’agrupar diferents tasques dins d’un mateix projecte.
- Detecció de temps d’inactivitat.
- Detecció de temps sense tasca assignada.
Un exemple pràctic…
Quan el gestor envia les nòmines de la plantilla, acostuma a fer-ho en un sol pdf. La
persona encarregada de gestionar-les dins l’empresa, ha de separar-les en diferents
arxius i enviar-les, una per una, a les persones en qüestió.
PDF Ausa divideix el pdf en petits pdf’s amb la nòmina de cada treballador/a i
llavors, llegint el DNI de cadascun dels fulls, els envia automàticament a l’adreça de
correu que té assignada.

Preu segons usuaris/es

- Control de presència: és el software on es fitxa i s’hi accedeix a través d’una web o
d’una connexió remota. La fitxada pot Permet fer fitxades i veure les anteriors.
- Gestió de presència: és el software que utilitzaran els encarregats de RRHH per
gestionar en control laboral. Ens permet revisar fitxades, extreure informes,
modificacions, seguiment, incidències....
Característiques principals:

Registre de jornada laboral

Control del temps de treball

Gestió de calendaris laborals personalitzats per treballador en cas de ser
necessari.

Possibilitat de treballar contra projectes o ordres de treball

Control de diferents torns

Control de les hores extres i primes

El control d’ incidències que ens permet fer un seguiment d’hores que no
s’han treballat i saber-ne el motiu.

Baixes laborals i absentisme

Informes d’inspecció i control, amb possibilitat d’exportació a Excel
Des de 120€ subscripció anual per usuari. No inclosa configuració ni instal·lació.

