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SOFTWARE GESTIÓ EMPRESARIAL

          ERP PROJECT
Pressupost, Planificació, Seguiment i Resultats

RECURSOS OPTIMITZATS, 
PROJECTES MÉS RENDIBLES 

PRENGUI EL CONTROL  
DE TOT EL PROJECTE  
DES D’UNA FINESTRA ÚNICA

Conegui el resultat de cada projecte i reutilitzi  

el coneixement en el següents treballs

LA NOSTRA SOLUCIÓ GLOBAL

• Des de la recepció en el departament tècnic 
fins la seva conclusió en l’àrea comptable, 
passant per l’àrea comercial.

• El Software empresarial de TenERP (Planifica-
ció de Recursos Empresarials) és un sistema 
modular que permet incorporar funcionalitat i 

usuaris ajustant-se a les necessitats, creixe-
ment i planificació de l’empresa. 

• Els mòduls específics de Projectes s’integren 
amb la comptabilitat, cobraments i pagaments, 
així com amb altres mòduls avançats com són 
el CRM (Gestió de la Relació amb Clients), ISO 

(Gestió de la Qualitat), Cash Flow (Previsions 
de Tresoreria) o Quadres de Comandament 
(indicadors, objectius, alertes, KPI).

Pressupost de cost

Estructura de capítols i partides amb la descomposició de 
recursos, materials, despeses o subcontractes. Plantilles 
models amb escandalls prèviament definits. Importació BC3.

Pressupost de venda

Ajustos en quantitats, preus o marges. Presentació de 
l’oferta comercial amb dissenyador avançat per incorporar 
imatges i fitxes tècniques en diversos idiomes. Exportables 
a Word, HTML o PDF.

Gestió de Compres

Proposta de compra per grups segons necessitats dels 
projectes. Sol·licitud de cotitzacions de proveïdors i compa-
rativa.

Planificació de recursos

Assignació de treballs als recursos segons les seves espe-
cialitats, visualització de quadrants a l’agenda i distribució 
automàtica de les activitats al dispositiu mòbil de cada 
recurs.

Imputació de costos

Registre dels partes de treball amb temps d’operaris, màquines, 
consums de materials i despeses. Entrada manual a la Central o 
directament els operaris en el seu dispositiu mòbil.

Certificacions i Mesuraments

Tractament dels mesuraments contra Pressupost de Cost i con-
tra Pressupost de Venda. Factures a origen o per certificacions.

Quadre de comandament: Anàlisis i resultats

Seguiment de desviacions de cost. Resultats i marges per projec-
te, tipologia, client, ... Indicadors i alertes integrades en el Menú 
d’Usuari.

Gestor Documental

Contenidor únic i centralitzat on guardar plànols, contractes, 
fotografies, fulls de càlcul i tot allò relacionat en cada projecte, 
també els partes de treball signats pel client en els dispositius 
mòbils Ten Move.


