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Solució ERP / CRM per a Projectes d'instal·lació, obres o muntatges. Gestió completa de 
recursos i necessitats de compres. Seguiment costos en temps, materials i despeses contra 

Ordres de Treball. Imputació de parts en dispositius mòbils per als operaris.
Certi�cacions d'obra

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

PROJECTES I
SERVEI TÈCNIC

PRO
JEC
TES

SECTORS

Climatització, Refrigeració o Ventilació
Enginyeria i Automatismes

Instal·lació d'equips d'hosteleria
Lloguer de maquinària i equips

Obres, reformes i reparacions de la llar
Servei Tècnic i Reparacions SAT
Telecomunicacions i Seguretat



RELACIÓ AMB CLIENTS

RESULTATS

GESTOR DOCUMENTAL

Gestiona la relació amb els teus clients i
les accions comercials a realitzar

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

Disposa de tota la documentació
sense ocupar espai físic

CARTERA
Gestiona tots els moviments
bancaris, remeses, efectes, etc.

ORDRES DE TREBALL
Controla mitjançant ordres de treball

tots els processos de reparació i instal·lació

PLANIFICACIÓ
Revisa la plani�cació de tots

els projectes de reparació
a partir del nostre panell Kanban

MOBILITAT
SERVEI TÈCNIC

Pensat pels teus Tècnics,
podràs controlar les activitats

des del teu dispositiu mòbil

MANTENIMENTS
PREVENTIUS

Mantingues un control de tots
els manteniments periòdics

a realitzar per contracte

COMPRES
Fes les compres des del

nostre mòdul especialitzat

FACTURACIÓ
Gestiona còmodament tot el
circuit de vendes i facturació

PROJECTES I SERVEI TÈCNIC

Organitza el temps dels projectes

Amb Ten ERP Projectes podràs organitzar totes les tasques dels 
teus projectes de manera e�cient i molt senzilla, línia per línia 
podràs plani�car en el temps, totes les activitats per recurs i 
materials a imputar en un projecte. D’aquesta manera, minimit-
zaràs i controlaràs la data d’entrega dels teus projectes.

Eines per estimar de manera correcta temps i costos

Ten ERP Projectes et permet crear de manera molt senzilla, una 
base de costos amb tots els recursos, temps dedicat i materials 
on, alhora, genera la oferta comercial. Aquesta informació és 
recollida i de manera molt visual, podràs decidir quants diners 
vols guanyar-te amb cada projecte abans de dur-lo a terme.

El millor vertical dins d'un estàndard

Amb Ten ERP Projectes podràs crear comandes a proveïdors, tenir 
el control de l'estoc de tots els materials usats, però la potència i 
la agilitat del nostre ERP és la integració amb tots els processos 
administratius i comptables, tal com la facturació automàtica al 
�nalitzar un projecte acabat.

La especialització en tasques 
de Servei Tècnic Professional 

i gestió de projectes
Ten ERP Projectes és el software integral per 

al seu sector, aporta solucions específiques 
per escandallar els costos d'obra, confeccio-

nar l'oferta comercial, planificar les compres i 
recursos, gestionar el servei tècnic, les 

garanties i manteniments preventius 
periòdics, tot integrat amb les àrees

administratives i comptables
en una plataforma única.

Ten ERP la solució especialitzada
per a cada sector


