
Declaracions de la gerent de Masderoles s.l. 
“...hem reduït moltíssim temps i errors: ara en un mateix sistema informàtic 
gestionem totes les àrees de l’empresa, principalment les vendes al major i 
les vendes al detall. El procés de facturació és únic, un control de l’estoc 
acurat i la gestió de la tresoreria. 

        L’empresa:L’empresa:L’empresa:L’empresa:    

 

Empresa situada al bell mig de l’Urgellet, dedi-
cada a la    fabricació de formatges amb llet de fabricació de formatges amb llet de fabricació de formatges amb llet de fabricació de formatges amb llet de 
vaca o ovella.vaca o ovella.vaca o ovella.vaca o ovella. 

www.masderoles.com 

Implantació de la solució ERP G2Gest per a Implantació de la solució ERP G2Gest per a Implantació de la solució ERP G2Gest per a Implantació de la solució ERP G2Gest per a 
la gestió integral dels diferents departamentsla gestió integral dels diferents departamentsla gestió integral dels diferents departamentsla gestió integral dels diferents departaments    
    
 
 
Necessitats que Masderoles va plantejar:Necessitats que Masderoles va plantejar:Necessitats que Masderoles va plantejar:Necessitats que Masderoles va plantejar:    
    
    
1. 1. 1. 1. Un sistema que permetés introduir les comandes –albarans 
de client i preparar les expedicions a partir de les comandes 
entrades  de manera molt ràpida, àgil i segura en el cas de les 
vendes al major. 
 
 
2. El sistema havia de controlar la traçabilitat dels productes 
comprats i venuts (lots i dates de caducitat). 
 
 
3. Control i gestió del procés de fabricació, permeten entrar l’-
escandall del producte final i els diferents processos que i inter-
venen. Control del estoc del producte acabat i de les matèries 
primeres. Gestió de caixes i kg. 
 
 
4. Procés de facturació de les vendes al major i de les vendes al 
detall, contemplant els diferents punts de venda que un mateix 
client pot tenir. Enviament automatitzat per e-mail. 
 
 
5. Control de la tresoreria: cobraments i pagaments. Remeses. 
 

Solució ERP G2GestSolució ERP G2GestSolució ERP G2GestSolució ERP G2Gest    
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