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ERP BACO

GESTIONI EL SEU CELLER AMB
L’EINA TEN ERP

ERP INTEGRAT PER A CELLERS

REUNEIXI EN UNA BASE DE DADES ÚNICA
TOTS ELS SEUS CIRCUITS PRODUCTIUS,
COMERCIALS I ADMINISTRATIUS
Ten ERP BACO, EL SOFTWARE INTEGRAT QUE
RESOL LES NECESSITATS DEL SECTOR
VITIVINICOLA.

Finances i Estadística Analítica (BI)
Gestioni la seva Cartera de Cobraments i Pagaments. Incorpori la Banca
Electrónica per a remeses, transferències i talons.
Planifiqui la seva disponibilitat de tresoreria. Simplifiqui la entrada
d’assentaments amb assentaments/conceptes automàtics.

Administració i Gestió
Conegui els Costos d’elaboració. Garanteixi la Traçabilitat dels seus
productes. Obtingui a l’instant les necessitats de Reposició de matèria
prima. Organitzi el seu Magatzem i l’Expedició de les seves vendes.
Administri la Facturació, els seus Cobraments i Pagaments….

Calculi liquidacions d’IVA, retencions, operacions amb tercers. Presenti
Telemàticament els llibres comptables al Registre Mercantil.
Simuli pressupostos i obtingui resultats per centres de cost analítics
(Departaments o Delegacions).

Tot això en una eina única, fàcil d’implementar i de ràpid aprenentatge.

CRM

Distribució

Gestioni les relacions amb el client. Enviï mailings massius. Converteixi
referencies en nous compradors. Planifiqui accions de màrqueting i
administri campanyes comercials.

Converteixi Pressupostos en Comandes i aquests en Albarans o Factures.
Operi en mercats internacionals en diferents Divises.
Gestioni les seves Expedicions, Fulles de Ruta i Etiquetes de enviament.
Examini el consum i el límit de risc dels seus clients.
Conegui el Cost de les seves Vendes y la Rotació de Productes.
Esbrini marges reals per productes, famílies, clients o campanyes.

Punts de Venda (TPV Integrat)

Incorpori les comandes de venda per internet directament a la seva
cartera. Actualitzi el seu catàleg de productes i preus. Fidelitzi als seus
clients amb un servei eficaç les 24 hores del dia.
.
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Cobri els tiquets en metàl·lic o targeta de Crèdit.

e-Commerce. Tenda Electrònica
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Agilitzi la venta directa en el seu celler. Utilitzi el codi de barres de productes
i lots per a incorporar-los.

Asseguri el seguiment i tancament d’oportunitats de negoci. Administri
tot tipus de documents comercials, màrqueting, fitxes tècniques, notes
de tast, informació sobre la competència… per a ser utilitzats pel personal
comercial i/o tècnic.
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Organitzi la seva força de vendes capturant comandes amb equips
mòbils.
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Quadri el seu arqueig de caixa i comptabilitzi els seus moviments
automàticament.
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Converteixi un tiquet en Albarà o Factura i registri els pagaments per caixa.

Venda

TEN ERP: LA NOSTRA SOLUCIÓ GLOBAL
Gestioni tota la activitat de la seva empresa en una única plataforma informàtica adaptada a les seves necessitats.
Complet software ERP pel sector Vitivinícola que cobreix tots els processos de l’empresa: Relacions amb clients (CRM), integració amb
tenda electrònica, gestió documental, magatzems, facturació, comptabilitat, tresoreria i analítica completa.
902 027 070 - www.tensoft.es - tensoft@tensoft.es

