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Solució ERP/CRM/SCM/MPM per a la fabricació i elaboració de productes amb
traçabilitat per lots o números de sèrie.

Integra tots els processos comercials, distribució,
aprovisionaments, producció i qualitat.

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

Industria càrnica
Industria metal·lúrgica

Industria química
Industria vitivinícola

Maquinària i equipaments industrials
Xocolata i dolços



PLANIFICACIÓ

ÓRDRES DE PRODUCCIÓ

e-COMMERCE

Revisa la plani�cació de totes les ordres
de fabricació amb el nostre taulell Kanban

Controla mitjançant ordres de producció
tots els processos de fabricació

Sincronitza el Ten ERP
amb la teva botiga electrònica

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

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
Realitza les teves compres des
del nostre mòdul especialitzat

TRAÇABILITAT
Coneix tot el cicle de vida
dels productes que es comercialitzen
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Integració dels processos de producció, logística, compres i 
vendes

Ten ERP Producció és el software integral per la producció, des de 
l’entrada de comandes multicanal, gestiona la logística de les 
compres i magatzems, la fabricació o transformació contra 
comanda o estoc, les expedicions i transportistes o els punts de 
venda, tot en una plataforma única totalment integrada amb les 
àrees administratives i �nanceres.

Logística i traçabilitat

Ten ERP Producció aporta e�càcia ens els processos crítics de 
compres, magatzems i expedicions. Amb eines MPR per el càlcul 
d’aprovisionaments, terminals SGA la gestió de les recepcions i 
expedicions, terminals tàctils per producció en planta entre 
d’altres, per gestionar la traçabilitat per números de sèrie o lots i 
caducitats.

Plani�cació de Recursos i reducció de costos

Ten ERP Producció ajuda a aconseguir la màxima e�ciència de 
temps i processos, plani�cant les ordres de fabricació, els recur-
sos necessaris i les matèries primeres quan es necessiten. Analitza 
i compara els costos teòrics de les plantilles/escandalls amb 
costos directes reals, els indirectes, les mermes i sub-productes 
obtinguts.

 

 

La solució especialitzada
en el teu sector

El software de gestió Ten ERP integra un 
mòdul específic dissenyat per els processos 

de producció de les empreses fabricants, 
elaboradores o transformadores.

Ten ERP Producció: Transformació,
elaboració i fabricació


