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Solució ERP/CRM/SCM per a la Distribució Majorista que integra des dels processos més 
generals i els especí�cs de vendes i clients, compres i proveïdors, magatzems i expedicions 

propis del sector, inclosos comerç electrònic, mobilitat per comercials,
terminals punts de venda.

MODELS DE GESTIÓ EMPRESARIAL PER A CADA SECTOR
Una solució per a cada necessitat
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SECTORS
Productes Alimentació
Productes Congelats

Química Humana i Animal
Equips i components electrònics

Ferreteries i subministraments industrials
Maquinària i Recanvis

Material de construcció, sanitaris i complements
Mobiliari i Equips d'Oficina



TPV

E-COMMERCE

iGES

Gestiona totes les teves
botigues des de Central

Sincronitza el Ten ERP amb
la teva botiga electrònica

Aporta la solució de
mobilitat als teus comercials

TRAÇABILITAT
Coneix tot el cicle de vida
dels productes que es comercialitzen

RESULTATS
Visualitza de forma senzilla el seguiment i
control de tots els processos de l’empresa

CRM
Gestiona la relació amb els teus

clients i les accions comercials a realitzar

CARTERA
Gestiona tots els moviments

bancaris, remeses, efectes, etc.

GESTOR DOCUMENTAL
Disposa de tota la documentació

sense ocupar espai físic

FACTURACIÓ
Gestiona còmodament tot el
circuit de vendes i facturació

COMPRES
Calcula els aprovisionaments

al millor preu i proveïdor 

PRODUCTES/MAGATZEM
Extreu inventaris, de�neix lots,
rutes de transport, etc.

DISTRIBUCIÓ I COMERCIALITZACIÓ
Comandes multicanal

Ten ERP Distribució està preparat per rebre comandes des de 
diversos canals: dispositius mòbils pels comercials, comandes 
B2B per grans comptes, comerç electrònic B2C per clients, neces-
sitats de reposició dels punts de venda o tele-venda.

Logística i traçabilitat

Ten ERP Distribució gestiona els punts crítics de compres, magat-
zems i expedicions. Càlcul d’aprovisionaments, càrrega de tarifes 
de proveïdors, SGA per la gestió de les recepcions i preparació del 
Picking, expedicions i transportistes, traçabilitat per números de 
sèrie o lots i caducitats tot integrat en una plataforma única que 
maximitzarà la productivitat de la teva empresa.

El Client en el centre del negoci

La clau pel creixement de l'empresa són els clients. Tant si són 
accions de màrqueting per aconseguir-ne de nous com retenir 
els que ja tens, la capacitat de gestionar e�caçment la teva relació 
amb ells és fonamental per a l'èxit de qualsevol organització. Si 
tens clients, necessites un CRM.

Empreses d’alt rendiment

Ten ERP per a empreses comercials i de distribució majorista 
gestiona completament totes les àrees i delegacions del teu 
negoci. Ten ERP aporta Models de Gestió Empresarial que 
estableixen metodologies de treball per obtenir organitzacions 
d’alt rendiment.

La solució especialitzada
en el teu sector

Ten ERP Distribució és el software integral 
pel teu sector, aporta solucions per a la 

distribució majorista amb entrades de 
comandes multicanal, gestiona la logística de 

les compres i magatzems, les expedicions i 
transportistes, tot en una plataforma única 

totalment integrada amb les àrees adminis-
tratives i comptables.

Ten ERP per a empreses distribuïdores


