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GESCO3
Gestió General

Presentació

Optimitza la gestió global de la seva empresa: facturació a clients,
compres a proveïdors, control de l'stock, confecció de
pressupostos, preparació de comandes i albarans, gestió de la
fabricació, consums i ordres de treball, trameses de mercaderies i
control dels cobraments i pagaments. També administra una Gestió
de Contactes (CRM) per fer el seguiment de totes les seves accions
comercials i crear noves oportunitats de venda. Permet la tramesa
directe de tots els documents via correu electrònic, per agilitzar la
comunicació. Realitza la comptabilització automàtica
d'assentaments al programa CONTA3.

Un programa pensat per facilitar-li la gestió diària

El programa de Gestió General GESCO3 ha estat dissenyat per resoldre, de manera pràctica i
senzilla, el control de l'stock, la facturació a clients, les compres a proveïdors i la gestió de
fabricació de les petites i mitjanes empreses.
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Versions GESCO3
El programa GESCO3 està disponible en les 5 modalitats següents:

A. Magatzem + Compres + Contactes
B. Vendes (Facturació) + Contactes
C. Magatzem + Vendes + Contactes
D. Magatzem + Vendes + Compres + Contactes
E. Magatzem + Vendes + Compres + Fabricació + Ordres de Treball + Contactes

Prestacions
Contactes
L'aplicació permet que cada usuari organitzi la seva Agenda per planificar i mantenir actualitzada
la relació amb els seus proveïdors, venedors, pre-clients i clients, i disposar d'un Històric per
accedir a la informació necessària d'una manera més ràpida i senzilla, administrar una Gestió de
Contactes per realitzar el seguiment/manteniment de totes les seves accions comercials i crear
noves oportunitats de vendes.

Compres
A partir de la llista de comandes pendents, la qual inclou els articles que es disposen en aquell
moment per sota de l'stock mínim, l'aplicació permet la confecció de comandes a proveïdors i el
seu posterior seguiment. Quan es reben les comandes s'entraran els albarans i les factures de
compra. A partir d'aquestes dades, el programa confeccionarà el diari de compres i les llistes de
compres per proveïdor.

Ordres de Fabricació
Les ordres de fabricació es gestionen tenint com a base el fitxer d'escandalls que relaciona cada
article compost amb els articles simples i intermedis que el componen. Per a cada fase del
procés de producció, el programa rebaixa les existències dels articles simples i intermedis que
intervenen a la fase. Al finalitzar l'ordre de fabricació, s'incrementa l'existència de l'article
compost. Poden confeccionar-se llistes de necessitats d'articles simples i llistes valorades de
l'stock de fabricació en curs.

Moviments de Magatzem
Tots els processos anteriors afecten l'existència del magatzem però, així mateix, poden
entrar-se moviments de magatzem a causa de regularitzacions d'inventari o per traspàs entre
magatzems (a l'opció multimagatzem). Poden confeccionar-se llistes d'existències valorades,
d'articles sota mínim, d'entrades i sortides, de rotació d'stock i de moviments per article. També
es poden imprimir etiquetes per identificar els articles.

Gestió de Consums
Aquest procés permet entrar, consultar, rectificar o borrar els articles consumits en l'execució
de pressupostos, ordres de fabricació i altres operacions internes. Poden elaborar-se llistes de
consums per comptes, per document o per article i al seu torn una llista de desviacions entre
els consums previstos i els reals.
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Ordres de Treball
Es tracta d'un procés que permet gestionar el control de les reparacions d'un taller. A cada
ordre s'entrarà l'article a reparar, les dades del client, la descripció del treball a fer i els articles
que s'utilitzaran en la reparació/treball. Cada ordre de treball passarà pels següents estats:
anotada, pressupostada, en execució, finalitzada i entregada. Una vegada entregada la
reparació al client, aquesta es podrà convertir de forma automàtica, en albarà o en factura
(segons la configuració del client).

Vendes
Permet la confecció de pressupostos a pre-clients i a clients, a partir dels quals es podran
imprimir les comandes, els albarans i les factures corresponents. Els albarans poden sotmetre's a
un tractament per a la seva ordenació i/o agrupació, segons els criteris de programació de
l'usuari. Un cop el programa ha elaborat les factures, poden elaborar-se el diari de vendes, les
comissions de venedors i el benefici brut.

Sistemes de Facturació
A l'aplicació s'han previst els següents sistemes de facturació: agrupació d'albarans, factures
independents per a cada albarà, albarans i factures simultànies i albarans amb factura global.
Aquests sistemes de facturació poden portar-se a terme a temps real (quan es finalitza
l'entrada de dades) o bé a temps diferit (fent servir el fitxer de comandes/albarans). Cal
destacar que l'aplicació preveu la facturació diferenciada dels pagaments per compte del client
en empreses de serveis, les retencions a compte de l'IRPF d'obligat compliment pels
professionals i la comptabilització separada de transports i embalatges.

Gestió de Trameses
Permet classificar els enviaments dels clients en rutes i fer llistes de càrrega, llistes d'expedició i
etiquetes de trameses.

Generació de Documents
Fa possible la periodicitat en la facturació o la generació de pressupostos d'un grup de
conceptes (articles) que figuren en una o més plantilles. La facturació repetitiva pot utilitzar-se
pel cobrament de quotes als clients dels despatxos professionals.

Pagaments
Aquest procés permet mantenir els venciments generats en la introducció de factures de
compra i fer la gestió de pagament d'aquestes, xecs, pagarés i la seva notificació d'enviament.
En tot moment poden imprimir-se llistes de pagaments realitzats i de factures pendents de
pagament, fer la grabació de les remeses de transferències (normes 34 i 68 del Consell Superior
Bancari). Es preveu també la gestió d'acomptes.

Cobraments
L'aplicació inclou la confecció automàtica dels rebuts en suport paper i normes 19, 19D, 32, i 58
del Consell Superior Bancari o bé segons la norma 34 en el cas que la remesa sigui
d'abonaments, per a ser entregats a les entitats bancàries. Inclou també la gestió de
cobraments a partir de les remeses entregades al banc i la gestió d'acomptes. Es poden imprimir
llistes dels cobraments realitzats, de les factures pendents de cobrament, del risc de
clients/bancs i dels impagats.
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Comunicacions
L'aplicació pot acceptar un mòdul de comunicacions per a la generació i enviament de dades
entre varis ordinadors. L'intercanvi de dades es realitzarà sempre entre l'ordinador central i els
ordinadors sucursals.
La finalitat d'aquesta comunicació és enviar a les sucursals els fitxers mestres (clients, articles,
seccions, etc.) de la central i actualitzar en ella mateixa els fitxers de transaccions amb els
moviments (comandes, albarans, factures, etc.) que s'hagin realitzat a cada sucursal.
La comunicació pot realitzar-se mitjançant correu electrònic o altres formes d'emmagatzament.
La recepció de les dades inclou un control d'errades per assegurar la integritat d'aquestes.

Fiscalitat
El programa imprimeix els llibres de factures rebudes/emeses, de béns d'inversió i de retencions
d'IRPF. Confecciona a més, la declaració anual d'operacions (imprès 347) en suport paper o per
ser enviat telemàticament.

Comptabilització
Aquest procediment permet la comptabilització automàtica al programa CONTA3 de les factures
de compra i de venda, els pagaments i els cobraments realitzats.

Opciones Especials GESCO3

El programa GESCO3 disposa de les opcions especials següents:

Gestió de Pre-Clients
Embalatges i Transports
Pagaments a Compte i Retencions IRPF
Talles i Colors
Fórmules de Càlcul
Multimagatzem
Codis Addicionals
Números de Fabricació
Traçabilitat/Lots i Caducitat
Descripció Multilínia
Quantitats i Caixes
Subproductes Càrnics
Preus Especials
Preus de Venda amb Barem
IVA Inclòs a PV1, PV2 o PV3
Multidivisa
Punt Verd
Idiomes
Imatges i Documents Annexos als Fitxers
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Característiques Generals

Versions
Tots els programes són bilingües (castellà-català). Les aplicacions d'Informàtica3 poden ser: 

TOTAL (multiusuari/multiempresa) per a instal·lacions en xarxa local amb un nombre il·limitat
d'usuaris, amb accés a 1000 empreses/exercicis per carpeta.

MULTI (multiusuari/multiempresa) per a instal·lacions en xarxa local amb un màxim de 3
usuaris simultanis, amb un accés a 1000 empreses/exercicis per carpeta.

MONO (monousuari/monoempresa) en què només pot treballar un usuari, amb una única
empresa per exercici i en una única carpeta.

Interfície d'Usuari
Tots els programes han estat dissenyats per poder realitzar les operacions més habituals fent
servir el teclat o el ratolí. Sempre que ha estat possible s'ha primat únicament l'ús de tecles
directes, sense haver de realitzar combinacions entre elles. En les aplicacions poden definir-se 
macros i tecles programables per executar de manera ràpida i fàcil feines complexes o
repetitives.

Nivells d'Accés
L'usuari supervisor, qui té els màxims privilegis, assigna a la resta d'usuaris el nivell d'accés per
a cadascun dels programes instal·lats, amb la possibilitat de bloquejar/limitar l'entrada al
personal no autoritzat a operacions confidencials.

Camps Extra
Els usuaris poden afegir camps extra als fitxers i incloure'ls als documents.

Llistats, Textos i Gràfics
A totes les operacions s'inclou la confecció de llistats, textos i gràfics, els quals incorporen una
capçalera amb les dades de l'empresa. Aquests documents es poden rectificar i adaptar segons
les necessitats dels usuaris, visualitzar per pantalla, imprimir en paper, enviar per correu
electrònic, exportar en format text (TXT o RTF), Excel (XLS) o PDF. La impressió dels llistats
pot fer-se en format gràfic o en format text.

Utilitats i Accessoris
Les aplicacions disposen d'un conjunt d'utilitats i d'accessoris per realitzar duplicats (en el
mateix disc dur) i còpies de seguretat (en unitats externes, unitats de disc o correu electrònic)
dels fitxers de dades, així com la seva possible recuperació. En cas de fallada en el
subministrament del corrent elèctric, pot efectuar-se una reconstrucció d'índexs que permeti
seguir treballant sense haver de fer servir el duplicat dels fitxers de dades.

Correspondència
Tots els programes disposen de la operació de Correspondència que permet la confecció de
cartes o e-mails que poden adjuntar un document generat pel programa (llistats, textos i
gràfics) o un arxiu de text que pot ser creat per l'usuari des de la mateixa operació. Les
trameses poden adreçar-se a un destinatari (tramesa individual) o a diversos destinataris
(tramesa en sèrie).
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Actualitzacions Automàtiques per Internet
El programa està preconfigurat per realitzar actualitzacions automàtiques a través d'Internet,
que permeten a l'usuari disposar sempre de l'última versió.

Ajuda
Inclou la guia completa del programa (Guia de l'Usuari). Polsant la tecla d'ajuda en pantalla
[F1] s'obté informació detallada relacionada amb el camp on es troba el cursor o amb l'operació
que s'està realitzant.

Protecció de Dades
En el tractament de dades de caràcter personal, el programa compleix amb les mesures de
seguretat de nivell mitjà, segons el que s'estableix en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre.

Requisits Mínims

Ordinador PC compatible tipus Pentium.
Un mínim de 512 Mbytes de memòria RAM.
Una targeta de vídeo amb resolució mínima de 1024x728 ó 1280x720 píxels.
Connexió a Internet.
Un disc dur amb més de 100 Mbytes lliures.
Un sistema operatiu Windows XP, Vista, 2003, 2008, Windows 7 o Windows 8.
Una impressora d'injecció de tinta, làser o d'agulles compatible amb Windows.
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