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SG2 SOLUTIONS2

SG2 és un ERP basat en arquitectura client-
servidor amb el motor de base de dades SQL 
Firebird (opensource), suportat en servidors 
Linux o Windows, capaç de cobrir les necessitats 
logístiques de l’empresa, amb la finalitat d’agilitzar 
els processos entre departaments.

Fàcil d’implementar i molt intuïtiu en la utilització 
de les diferents opcions de l’aplicació. Totalment 
configurable en la visualització de dades per a 
cada usuari mitjançant nivells de seguretat.
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CARACTERísTIqUEs GEnERALs
 > Permet configurar els camps per introducció de dades. 

 > Permet escollir els camps o columnes que s’han de visualitzar. 

 > Cerca, ordenació, filtratge i agrupació per qualsevol camp. 

 > Informació de la creació i darrera modificació de cada registre 
de dades. 

 > Exportació de dades a fitxer Excel i PDF.

CARACTERísTIqUEs 
dELs dOCUMEnTs

 > Ràpida introducció de dades. 

 > Traspàs de dades total o parcial d’un document a un altre de 
forma automàtica. 

 > Traçabilitat dels documents relacionats. 

 > Assignació de diversos números de sèrie per article. 

 > Accés directe a les fitxes de clients, proveïdors i articles. 

 > Múltiples sèries de facturació. 

 > Situacions diferents per a documents: facturables, no facturables, 
descompte d’estoc... 

 > Assignació de representants automàtica o manual. 

 > Possibilitat d’assignar magatzems diferents a cada article. 

 > Permet associar documents escanejats als documents. 

 > Forma de pagament i situació de venciment individual per a 
cada document. 

 > Entregues a compte. 

 > Enviament directe per e-mail. 

 > Inclou editor de llistats per personalitzar la impressió de 
qualsevol document.
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mÒDUL 

VEndEs

GEsTIÓ dE FACTUREs
 > Facturació directa per document.
 > Facturació manual per client.
 > Facturació múltiple o automàtica.
 > Controls de facturació:

 » Avís i recuperació de números de factures 
anul·lades.

 » Control de liquidació d’IVA.
 » Control de factures cobrades.

 > Facturació periòdica de quotes o contractes.
 > Comptabilització automàtica.
 > Enviament automàtic de factures per e-mail.

GEsTIÓ dE PREssUPOsTOs
 > Control dels pressupostos pendents, 
acceptats, no acceptats.

 > Totalització per partides o grups d’articles
 > Diferents versions d’un mateix document.
 > Visualització immediata del resultat del 
pressupost amb el corresponent marge 
comercial.

 > Traspàs directe de pressupost a comanda 
de compra.

GEsTIÓ dE COMAndEs
 > Control de les comandes pendents, 
acceptades, rebudes totalment o parcialment.

 > Creació manual o automàtica de la comanda 
si procedeix de pressupost.

 > Assistent del consum del client per a les 
comandes telefòniques.

 > Traspàs automàtic als diferents documents 
facturables.

GEsTIÓ d’ALBARAns
 > Control dels albarans no facturats, dipòsits, 
devolucions, garanties i facturats.

 > Introducció de dades mitjançant lectura de 
codis de barres.

 > Introducció per diferents centres o seccions 
d’un mateix client.

 > Assignació d’adreces d’enviament del client.
 > Agrupació d’albarans per client, zona, 
representant, població...

COnFIGURACIÓ dE CLIEnTs
 > Quatre preus PVP, descomptes per famílies, tarifes, preus especials, ofertes entre dates 
o unitats.

 > Múltiples bancs, formes de pagament i situacions de venciment.
 > Diferents adreces d’enviament.
 > Notes comercials, administratives, tècniques i avisos per document.
 > Assignació d’idioma i impressió de documents específic per client.
 > Control d’IVA especial i retencions.
 > Enllaç directe als documents addicionals de cada client: plànols, documentació tècnica...
 > Informació per intercanvi de documents en format EDI. 
 > Assignació de múltiples representants.
 > Permet incloure diferents agrupacions per utilitzar en estadístiques.
 > Múltiples contactes: telèfon, mòbil, fax, e-mail, administració, gerència...
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mÒDUL

COnTRACTEs
 > Control de contractes actius i vençuts.
 > Diferents períodes de contractes: mensual, trimestral, semestral, anual...
 > Creació de contractes periòdics.
 > Concepte de facturació diferent per a cada contracte.
 > Impressió directa del contracte amb el client.
 > Condicions de pagament individualitzades.
 > Traçabilitat de les factures de cada contracte.
 > Procés automàtic de facturació dels contractes vençuts.
 > Diferents tipus d’actualització de preus dels contractes, increment amb 
percentatge, en un període determinat, per article...

 > Permet associar costos (hores, materials, desplaçaments...) per obtenir el 
resultat real de cada contracte.

mÒDUL

COnTROL dE 
PROJECTEs

 > Control de projectes segons situació, inicial, pendent de materials, assignats, 
acabats, facturats...

 > Creació manual de projectes o automàtic procedent de pressupostos.
 > Assignació de responsable per a cada projecte.
 > Visualització per projecte, departament, línia de negoci, responsable, client, 
població...

 > Associació de costos (hores tècnics, materials, desplaçaments...) per obtenir el 
resultat real de cada projecte.

 > Enllaç directe als documents addicionals de cada projecte, plànols, 
documentació tècnica.
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mÒDUL

BOTIGA
VIRTUAL

 > Administrable totalment des de SG2.
 > Configuració dels articles disponibles en la botiga i condicions de venda.
 > Permet diferents nivells d’agrupació d’articles per classificar-los per a la botiga.
 > Possibilitat de tenir diferents tipus de transport per enviar els articles venuts.
 > Apartats d’ofertes i novetats.
 > Creació automàtica dels clients, albarans i cobraments a SG2.
 > Integració amb la passarel·la de pagament PAYPAL.
 > Adaptable a l’estil corporatiu de qualsevol empresa.

mÒDUL

sERVEI TÈCnIC
 > Control d’ordres de reparació segons recepció, pressupost, pendent 
material, enviades a proveïdors, assignades, acabades, factures i garanties.

 > Control de treballs pendents per tècnic.
 > Assignació de responsable per a cada ordre de reparació.
 > Descripció de l’avaria, treballs realitzats, observacions...
 > Especificacions de l’element per reparar, marca, model, matrícula, 
núm. sèrie...

 > Impressió del document d’entrada.
 > Procés de facturació directa per document o automàtica.

mÒDUL

TPV
 > Introducció articles mitjançant codi de barres o manual.
 > Impressió de tiquet personalitzat.
 > Opcions d’obertura i tancament de caixa, canvi de torn, entrades 
i sortides extraordinàries.

 > Permet realitzar abonaments.
 > Adaptable a perifèrics específics (calaixos, visors, impressores...).
 > Llistat d’arqueig de caixes.
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mÒDUL

COMPREs
 > Pool de compres per optimitzar les comandes a proveïdors.
 > Introducció de dades mitjançant lectura de codis de barres.
 > Seguiment de comandes pendents, enviades a proveïdors i rebudes.
 > Recepció total o parcial de les mercaderies.
 > Traspàs automàtic de dades entre documents.
 > Etiquetatge en codi de barres de les mercaderies rebudes.

mÒDUL

MAGATZEM

 > Multimagatzem amb opció de submagatzems.
 > Control per resum de magatzem.
 > Traspàs d’articles entre magatzems.
 > Inventari en diverses valoracions.
 > Regularització total o parcial de l’inventari.
 > Informació per lots i dates de caducitat.
 > Control d’envasos.

mÒDUL

FABRICACIÓ
EsCAndALLs

 > Gestió d’escandalls agrupats per fases o articles.
 > Actualització del preu per escandall segons preus de cost
 > Actualització del preu del producte acabat segons valoració d’escandall.

ORdREs dE FABRICACIÓ

 > Entrada d’ordres de fabricació manual amb o sense detall d’escandall.
 > Control de l’estat de les ordres de fabricació (recepció, en curs, finalitzada).
 > Assignació de documents externs per al seu seguiment (plànol, detall, peça...).
 > Diferència entre unitats previstes i fabricades.
 > Generació automàtica de números de lot i dates de caducitat.
 > Increment i disminució d’existències per al producte final i la matèria primera.
 > Diferents tipus d’ordres de fabricació: un sol producte acabat a partir de diversos 
productes inicials o diversos productes acabats a partir de diversos productes inicials.
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mÒDUL

COMPTABILITAT
 > Multiempresa i multiexercici.
 > Enllaç directe amb els mòduls de gestió i cartera.
 > Fàcil i ràpida comptabilització d’assentaments.
 > Importació de factures digitalitzades.
 > Assignació d’assentaments automàtics o 
predefinits.

 > Control de factures anul·lades.
 > Comptabilitat analítica per centres de cost.
 > Gestió i comptabilització automàtica 
d’amortitzacions.

 > Opció d’adjuntar notes als assentaments.
 > Permet associar documents escanejats als 
assentaments.

 > Restricció de comptes i opcions per usuari.
 > Control pressupostari per centre de cost.
 > Càlcul automàtic de la liquidació d’IVA 
(inclou control d’adquisicions i entregues 
intracomunitàries, importacions, exportacions, 
subjecte passiu, ISP nacional – Intracomunitari – 
fora UE). 

 > Presentació telemàtica model 347. Llistat model 
349. Llistat per retencions.

 > Punteig de comptes. Conciliació bancària 
manual o automàtica segons norma 43.

 > Dissenyador de balanços personalitzables.
 > Llibres oficials en format PDF per a la 
presentació al Registre Mercantil.

 > Creació d’informes per a la gestió analítica.
 > Possibilitat de realitzar múltiples vegades el 
procés de regularització i tancament, amb 
creació automàtica de l’assentament d’obertura.

 > Tancament provisional.
 > Comprovació de les dades comptabilitzades.
 > Recerca per import i concepte.

mÒDUL

sEGURETAT

 > Eina imprescindible per gestionar els privilegis dels usuaris.
 > Assignació de permisos d’accés per mòdul.
 > Assignació de permisos d’accés per opcions.
 > 15 nivells de seguretat diferents per agrupar diferents usuaris.
 > Permet fer visible o no visible els camps de les opcions.
 > Permet habilitar funcionalitat per usuari o per empresa.
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mÒDUL

CARTERA
 > Control de venciments per estat: pendent, devolució, domiciliat, cobrat, pagat, anul·lat. 
 > Cerca, ordenació, filtratge i agrupació de dades per qualsevol camp.
 > Visualització del contingut de la factura i contactes del client o proveïdor en cada 
venciment

 > Comptabilització automàtica.
 > Incorporació de notes per seguiment de reclamacions.
 > Múltiples llistats per a la gestió i control de la cartera.

GEsTIÓ dE COBRAMEnTs
 > Cobraments totals o parcials.
 > Entrada de devolucions manual o automàtica (norma 58).
 > Fraccionament i agrupació de venciments.
 > Emissió de remeses segons normativa 19, 32 i 58.
 > Control bancari per línies de descompte
 > Informes per a companyies de risc.

 

GEsTIÓ dE PAGAMEnTs

 > Pagaments totals o parcials.
 > Fraccionament de venciments.
 > Recepció de remeses segons normativa 34, 34 Caixa i 68.
 > Recepció de remeses de confirming.
 > Impressió de carta i pagaré segons el model de cada entitat financera.
 > Opció de pagaments múltiples.
 > Previsió de tresoreria.
 > Múltiples llistats per a la gestió i control de la cartera.

PREVIsIÓ dE TREsORERIA
 > Assignació de previsions extraordinàries.
 > Connexió entre Cartera i Comptabilitat.
 > Selecció de dades per una o diverses Entitats Financeres.
 > Informe amb la previsió de 12 mesos.
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