Solució ERP G2Gest
L’empresa:
Des del 1967, Sandro Desii és dedica a les acivitats gastronòmiques. El seu Centre d’Investigació
és un segell de garantía de qualitat i de autenticidat sota el qual s’ elaboren i distribueixen families
de productes gastronòmics diferents: uns elaborats per ell mateix, altres recuperats d’artesans de
qualsevol part del món. Productes a vegades insólits i revolucionaris, per estimular una nova cultura
gastronòmica que té que ser una combinació de la
capacitat empresarial del restaurador i a la vegada
de la cuina familiar de tota la vida.

Implantació de la solució ERP G2Gest per a
la gestió integral dels diferents departaments
Necessitats que Sandro Desii va plantejar:
1. Un sistema que permetés introduïr les comandes de client i
preparar les expedicions a partir de les comandes entrades de
manera molt ràpida, àgil i segura.
2. El sistema havia de gestionar i controlar la traçabilitat dels
productes fabricats i expedits de forma automàtica per tenir en
tot moment el control de cada lot fabricat i venut.
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3. Control de l’estoc dels productes per lot i magatzem, etiquetatge amb codi de barres, ...
3. Procés de facturació ràpid, contemplant els diferents punts
de venda que un mateix client pot tenir.
4. integració amb el mòdul comptable A3 (factures, tresoreria,
remeses, ... ss gestionen per G2 i s’integren automàticament a
comptabilitat)

Declaracions de la gerent de Sandro Desii, s.l.
“...hem reduït moltíssim temps i errors: ara en un mateix sistema informàtic
gestionem totes les àrees de l’empresa. En el moment que truca un client per
fer una comanda, sabem quins articles ha consumit anteriorment, sabem
quins rebuts té pendent de pagar per reclamar-li al moment, sabem que li
hem facturat,...i un cop entrada la comanda, aquesta ja es gestiona des del
mateix sistema per fer les expedicions, des d’on de forma automàtica es
controla i s’enregistra el lot, data caducitat i l’estoc pertinent. Finalment, prement un botó es realitza la facturació i la comptabilitat queda totalment actualitzada.
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