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VENDIR3
Prevenda i Autovenda

Presentació

Resol la facturació i la presa de comandes d'empreses o professionals
que volen registrar les seves operacions de venda mentre estan en
ruta. La seva operativa permet la recollida de comandes, l'entrada de
les dades dels clients, la confecció d'albarans i factures, l'arqueig de
caixa i els rebuts pendents de cobrament. Està dissenyat per
funcionar exclusivament en dispositius mòbils (smartphones i tablets)
amb el sistema operatiu Android.

El programa VENDIR3 pot intercanviar informació amb el programa
de Gestió General - GESCO3 instal·lat en un ordinador central (PC).

Un programa pensat per facilitar-li la gestió diària

El programa de Venda Directa VENDIR3 ha estat dissenyat per gestionar, manera pràctica i
senzilla, la facturació i el control de l'estoc en aquelles empreses que comercialitzen els seus
productes a domicili, fent servir els sistemes de prevenda o autovenda.
L'aplicació s'executa en un dispositiu mòbil (smartphone o tablet), de dimensions reduïdes, gran
capacitat i material resistent, totes aquestes característiques garanteixen un funcionament
satisfactori i d'alta fiabilitat.
El dispositiu mòbil (smartphone o tablet) pot incorporar una petita impressora o connectar-se
inalàmbricament a una impressora instal·lada al vehicle comercial.
El programa VENDIR3 treballa conjuntament amb l'aplicació GESCO3 instal·lada en un ordinador
central.
El traspàs de dades entre el programa VENDIR3 instal·lat en un dispositiu mòbil (smartphone o
tablet) i el programa GESCO3 instal·lat en un ordinador central (PC) es realitza a través d'
Internet, fet que permet en qualsevol moment i en qualsevol  lloc realitzar la tramesa directa
de les comandes, albarans i/o factures a la central.
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Prestacions

Operacions Inicials
Es configura el programa segons el tipus de connexió amb l'ordinador central (PC) i segons el
tipus d'impressora que es desitja connectar al dispositiu mòbil (smartphone o tablet).
Es defineixen els següents camps de l'empresa: nom d'empresa, activitat, domicili, telèfon, NIF,
percentatges d'IVA i de recàrrec d'equivalència, numeració de comandes, albarans i factures. Es
pot incorporar una línia de comentari independent per les comandes, albarans i factures, que
s'imprimirà al final de cada document.
Finalment, es configuren els següents paràmetres de l'empresa: decimals quantitat, decimals
preu unitari, IVA inclòs en els preus de venda i tipus d'aplicació (modes prevenda o autovenda).

Creació de Fitxers
El programa VENDIR3 consta d'un fitxer d'articles que inclou els següents camps: codi,
descripció, tipus d'IVA, preu venda 1, preu venda 2, preu venda 3, descomptes per
departament o marge i existència.
També incorpora un fitxer de clients amb aquests camps: número, nom, domicili, localitat,
observacions, NIF, sistema de facturació, tarifa, clau d'IVA, % descompte general i %
descompte per pagament immediat.

Mode Autovenda
El procés comença en el moment de carregar el gènere al vehicle comercial. S'introdueix el codi i
la quantitat entrada per a cada article. Una vegada acabat aquest primer pas, el dispositiu
mòbil imprimeix la llista d'articles carregats al vehicle i memoritza la quantitat de cada producte
estocat.
En el moment d'entrega del gènere al client, el dispositiu mòbil confecciona una comanda, un
albarà o una factura segons correspongui al sistema de facturació del client.
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La confecció d'albarans es fa entrant el número del client. A la pantalla apareixen les dades
d'aquest, el número assignat a la comanda/albarà/factura i els descomptes (general i
descompte per pagament immediat) aplicables al client, sempre amb l'opció de modificar-los. Tot
seguit s'entren les línies del document. Per a cada línia, el dispositiu mòbil pregunta el codi de
l'article a facturar. S'entra el codi i apareix en pantalla la descripció i el preu unitari de l'article,
també modificable. L'usuari entrarà la quantitat i el descompte (si s'escau) dels articles a
facturar. Si es desconeix o no es recorda amb exactitud el número del client o codi de l'article,
es pot fer una recerca dins d'una llista ordenada pels camps números/codis o pels camps
noms/descripcions.
Una vegada entrades totes les línies, el dispositiu mòbil totalitza l'albarà i l'envia a la impressora
corresponent. Les factures dels albarans fets pel dispositiu mòbil s'elaboren des de l'ordinador
central.
La realització de factures des del dispositiu mòbil es fa de manera anàloga a la confecció
d'albarans. Un cop confeccionada la factura s'entren els cobraments efectuats al client.
Aquests corresponen a factures pendents de cancel·lació total o parcialment.

Mode Prevenda
La recollida de comandes (prevenda) funciona de la mateixa manera que la confecció d'albarans
en mode autovenda. Una vegada confeccionada una comanda, el dispositiu mòbil permetrà
imprimir una còpia del mateix. Aquesta còpia, una vegada firmada pel client, pot servir com a
justificant de la comanda realitzada.

Traspàs de Dades
El programa VENDIR3 pot intercanviar informació amb el programa de Gestió General -
GESCO3 instal·lat en un ordinador central (PC).
La Configuració del Traspàs de Dades, es realitza a través de l'operació Comunicacions ->
Vendir3 del programa de Gestió General - GESCO3. S'ha previst la tramesa dels fitxers de
Clients i d'Articles (juntament amb els seus preus especials i imatges) del GESCO3 al VENDIR3 i
els fitxers de Clients, de Documents (comandes/albarans/factures) i de Cobraments del 
VENDIR3 al GESCO3.
El traspàs de dades entre el programa VENDIR3 instal·lat en un dispositiu mòbil (smartphone o
tablet) i el programa GESCO3 instal·lat en un ordinador central (PC) es realitza a través d'
Internet, a través del mòdul WEBSERVER3 - Servidor d'Internet.

Tancament del Període
Un cop acabada la jornada laboral o en el moment que es vulgui, el dispositiu mòbil podrà
imprimir una còpia de les factures confeccionades, un llistat amb els cobraments efectuats, un
inventari del gènere existent al vehicle comercial i un llistat de les factures pendents de
cobrament.

Opcions Especials
- Localització de la direcció/localitat del client que s'està visualitzant a Google Maps.
- Trucada telefònica al client que s'està visualitzant.
- Lector de codi de barres a través de la càmera fotogràfica.
- Traspàs de les imatges dels articles des de l'ordinador central (PC).
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Característiques Generals
Protecció de Dades
En el tractament de dades de caràcter personal, el programa compleix amb les mesures de
seguretat de nivell mitjà, segons el que s'estableix en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre.

Requisits Mínims Dispositiu Mòbil (Smarpthone o Tablet)
Sistema Operatiu Android 2.2 o superior.
Smarphone amb resolució major o igual a 4" o Tablet amb resolució major o igual a 7"

Requisits Mínims Ordinador Central (PC)
Ordinador PC compatible tipus Pentium.
Un mínim de 512 Mbytes de memòria RAM.
Una targeta de vídeo amb resolució mínima de 1024x728 ó 1280x720 píxels.
Connexió a Internet.
Un disc dur amb més de 100 Mbytes lliures.
Un sistema operatiu Windows XP, Vista, 2003, 2008, Windows 7 o Windows 8.

Altres Requisits
Redirecció del port entrant TCP 443 del ROUTER que proporciona l'accés a Internet l'ordinador
en que s'hagi instal·lat WEBSERVER3.
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