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Pressupostos 

Treballs - projectes - Obres 

Certificacions a origen 

Magatzem 

Hores operaris (pre-nòmines) 

Facturació  

Control Subcontractació 

Quadre comandament 

Compres 

Comptabilitat 

G2Software, fundada l’any 1993 per professionals amb anys d’experiència en el camp del software i dels sistemes informàtics, desenvolupa la seva activitat en 

el sector de les tecnologies de la informació. Dins d’aquest sector, G2Software està especialitzada en software de gestió empresarial i mobilitat. 

Partners tecnològics: 

La solució per a la gestió integral de  
l’empresa instal·ladora i serveis SAT. 

G2Instal  

• Solució ERP que cobreix de forma integral la gestió administrativa, de costos i pressupos-
tos d’empreses instal·ladores, manteniment, serveis d’assistència tècnica (SAT), .... 

• Control integral de projectes: estudis i/o concursos - pressupostos - execu-
ció  i costos dels treballs - facturació - cobrament - comptabilitat. 

• Gestió de pressupostos: basada en partides i capítols. Versions i comple-
mentaris. Diferents modalitats d’impressió, exportació a excel, word, pdf... 

• Articles i preus. Possibilitat d’enllaçar amb bases de dades sectorials. Altes/
modificacions/baixes a través d’ Excel. 

• Compres: imputació directe als treballs, a magatzem o mixta. Entrada de 
factures de proveïdors / creditors / subcontractacions. Gestió dels paga-
ments. 

• Magatzem: càrrecs i abonaments als treballs. Gestió amb terminals portàtils 
PDA per als inventaris, moviments als treballs, etiquetes codis de barres,... 

• Entrada dels partes d’hores i materials dels operaris, de forma directe o a 
través de la APP G2Partes. Càlcul d’hores i dietes, resums generals i deta-
llats de les hores entrades (per dates, operaris, treballs,..). 

• Seguiment per treball / projecte / obra: control dels costos imputats (mà 
d’obra, materials, varis, dietes,...), facturació realitzada, rendibilitat i marges 
de venda, desviacions amb pressupost,... 

• Personal: calendaris, guàrdies, incidències, ... 

• Facturació: per administració, per treballs, per certificacions a origen del 
pressupost. 

• Aparells, marques, models: fitxes tècniques, manteniment preventiu i cor-
rectiu ... 

• Gestor d’avisos. 

• Multi-empresa,  multi-idioma i multi-divisa. 

• Instal·lació en local o al núvol (cloud) 

Avantatges 

Fitxes tècniques aparells 

Gestor d’avisos 


