
Declaracions del cap de magatzem de Vegetalia, s.l.Declaracions del cap de magatzem de Vegetalia, s.l.Declaracions del cap de magatzem de Vegetalia, s.l.Declaracions del cap de magatzem de Vegetalia, s.l.    
“...hem reduït moltíssim temps i errors: ara en temps real carreguem la co-
manda des de el ERP G2 a la PDA, segons si és producte fred o sec anem a 
la cambra frigorífica o als prestatges del magatzem normal, validem els pro-
ductes llegint el codi de barres, i generem l’albarà d’entrega. A oficines, amb 
la gestió ERP G2-Gest, només pitjant un botó emetem i imprimim les factu-
res. Abans validàvem a “boli” comandes impreses en paper... No cal dir 
l’avanç que ha suposat! ” 

L’empresa:L’empresa:L’empresa:L’empresa:    
Des de fa 22 anys, VegetaliaVegetaliaVegetaliaVegetalia ha estat plenament 

dedicada al projecte de la alimentació natural i bio-
lògica. El nostre objectiu es clar i ambiciós: trobar  
constantment  l’equilibri entre la tradició artesanal i 
l’ús de la tecnologia mes avançada per garantir la 
màxima qualitat,  passant, davant tot, pel respecte 
al entorn i la conservació del medi natural. 
 
www.vegetalia.com 
vegetalia@vegetalia.com 
 

Implantació de terminals portàtils per a la Implantació de terminals portàtils per a la Implantació de terminals portàtils per a la Implantació de terminals portàtils per a la 
gestió del magatzem i expedicions (mòdul gestió del magatzem i expedicions (mòdul gestió del magatzem i expedicions (mòdul gestió del magatzem i expedicions (mòdul 
G2G2G2G2----PDA) integrat via WiPDA) integrat via WiPDA) integrat via WiPDA) integrat via Wi----Fi amb el software Fi amb el software Fi amb el software Fi amb el software 
ERP G2ERP G2ERP G2ERP G2----GEST.GEST.GEST.GEST.    
 
Necessitats que Vegetalia va plantejar:Necessitats que Vegetalia va plantejar:Necessitats que Vegetalia va plantejar:Necessitats que Vegetalia va plantejar:    
1. 1. 1. 1. Un sistema que permetés preparar les expedicions a partir de Un sistema que permetés preparar les expedicions a partir de Un sistema que permetés preparar les expedicions a partir de Un sistema que permetés preparar les expedicions a partir de 
les comandes entrades en el ERP de G2, de manera molt ràpi-les comandes entrades en el ERP de G2, de manera molt ràpi-les comandes entrades en el ERP de G2, de manera molt ràpi-les comandes entrades en el ERP de G2, de manera molt ràpi-
da, àgil i segura.da, àgil i segura.da, àgil i segura.da, àgil i segura.    
    
2. 2. 2. 2. El sistema havia de separar clarament la gestió pels produc-El sistema havia de separar clarament la gestió pels produc-El sistema havia de separar clarament la gestió pels produc-El sistema havia de separar clarament la gestió pels produc-
tes freds (cambra frigorífica) o secs. Per tant, els terminals havi-tes freds (cambra frigorífica) o secs. Per tant, els terminals havi-tes freds (cambra frigorífica) o secs. Per tant, els terminals havi-tes freds (cambra frigorífica) o secs. Per tant, els terminals havi-
en de ser capaços de treballar en condicions extremes de fred.en de ser capaços de treballar en condicions extremes de fred.en de ser capaços de treballar en condicions extremes de fred.en de ser capaços de treballar en condicions extremes de fred.    
L’expedició dels productes també havia d’estar separada ja que L’expedició dels productes també havia d’estar separada ja que L’expedició dels productes també havia d’estar separada ja que L’expedició dels productes també havia d’estar separada ja que 
les furgonetes son frigorífiques o no.les furgonetes son frigorífiques o no.les furgonetes son frigorífiques o no.les furgonetes son frigorífiques o no.    
    
3. 3. 3. 3. Inventari permanent del magatzem ràpid i segur.Inventari permanent del magatzem ràpid i segur.Inventari permanent del magatzem ràpid i segur.Inventari permanent del magatzem ràpid i segur.    
    
4.4.4.4. Totalment integrat en el sistema ERP G2 Totalment integrat en el sistema ERP G2 Totalment integrat en el sistema ERP G2 Totalment integrat en el sistema ERP G2----Gest (gestió comer-Gest (gestió comer-Gest (gestió comer-Gest (gestió comer-
cial, administrativa, financera...) cial, administrativa, financera...) cial, administrativa, financera...) cial, administrativa, financera...)     

Solució de mobilitat pel magatzem i expedicionsSolució de mobilitat pel magatzem i expedicionsSolució de mobilitat pel magatzem i expedicionsSolució de mobilitat pel magatzem i expedicions    

1 



2 

G2-Software, 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, G2-Software està especialitzada en 

el desenvolupament de software empresarial. 

El nostre únic objectiu és donar el millor servei i oferir la màxima qualitat en els nostres 

productes, per tal de satisfer de la millor manera als nostres clients.   

G2G2G2G2----TIRISTIRISTIRISTIRIS    
Solució per a la gestió i Solució per a la gestió i Solució per a la gestió i Solució per a la gestió i 
planificació de recursos planificació de recursos planificació de recursos planificació de recursos 
empresarials (ERP)empresarials (ERP)empresarials (ERP)empresarials (ERP)    

c/Alcalde Armengou, 53 
08242 Manresa 
Tel. (+34)938770846 
Fax.(+34)938772015 
 
Email: g2soft@g2soft.com 
www.g2soft.com 

...preparant expedicions en el magatzem 
de productes secs... 

...preparant expedicions en el magatzem 
de productes freds... 

BENEFICISBENEFICISBENEFICISBENEFICIS    
    
1.  Reducció de temps i errors en la prepara-1.  Reducció de temps i errors en la prepara-1.  Reducció de temps i errors en la prepara-1.  Reducció de temps i errors en la prepara-
ció de les expedicions a partir de les coman-ció de les expedicions a partir de les coman-ció de les expedicions a partir de les coman-ció de les expedicions a partir de les coman-
des entrades en el ERP de G2. des entrades en el ERP de G2. des entrades en el ERP de G2. des entrades en el ERP de G2.     
    
2.  Al estar totalment integrat en el sistema 2.  Al estar totalment integrat en el sistema 2.  Al estar totalment integrat en el sistema 2.  Al estar totalment integrat en el sistema 
ERP G2ERP G2ERP G2ERP G2----Gest, s’agilitzen tots els processos Gest, s’agilitzen tots els processos Gest, s’agilitzen tots els processos Gest, s’agilitzen tots els processos 
de control d’expedicions i facturació, en defi-de control d’expedicions i facturació, en defi-de control d’expedicions i facturació, en defi-de control d’expedicions i facturació, en defi-
nitiva el client te els productes amb la màxima nitiva el client te els productes amb la màxima nitiva el client te els productes amb la màxima nitiva el client te els productes amb la màxima 
celeritat i el temps de resposta del personal celeritat i el temps de resposta del personal celeritat i el temps de resposta del personal celeritat i el temps de resposta del personal 
comercial que atén als clients es immediata.comercial que atén als clients es immediata.comercial que atén als clients es immediata.comercial que atén als clients es immediata.    
    
3.  Fiabilitat en l'inventari.3.  Fiabilitat en l'inventari.3.  Fiabilitat en l'inventari.3.  Fiabilitat en l'inventari.    
 
4.  Facilitar la feina al personal de magatzem.4.  Facilitar la feina al personal de magatzem.4.  Facilitar la feina al personal de magatzem.4.  Facilitar la feina al personal de magatzem.    
    

Lectors utilitzats, connectats “on-line” 
amb sistema ERP G2-Gest via “wi-fi”...  


