MAXIPROJECT S.L. és una companyia del sector de les Tecnologies de la Informació
que centra la seva oferta en el desenvolupament de solucions de Gestió Empresarial per
a la Petita i Mitjana Empresa.

Més de 18 anys d’experiència en el sector informàtic implantant solucions informàtiques
als nostres clients ens permeten oferir-li un ampli ventall de serveis: assessorament,
consultoria i formació, compra de hardware, instal·lació de sistemes i xarxes,
desenvolupament de software a mida o els nostres programes estàndard, implantació i
posta en marxa.

Com a fabricant de software la nostre preocupació és mantenir-nos sempre al dia en
les últimes solucions tecnològiques i donar continuïtat al nostre producte amb benefici
del nostres clients, a més de poder oferir solucions personalitzades en els casos que ho
demandi la problemàtica concreta del client.

I allà on no arribem nosaltres les nostres aliances amb altres col·laboradors i fabricants
de qualitat ens permeten cercar qualsevol opció tecnològica que demandi.

MxGestio és una completa eina de gestió empresarial per a petites i mitjanes
empreses que integra les funcions de gestió comptable, financera, cartera de
clients i proveïdors, gestió de vendes i compres, inventaris i

gestió de punt de

venda.

Característiques generals
Multi-empresa
Multi-magatzem
Multi-divisa
Multi-idioma (es poden definir idiomes per usuari)
Multi-usuari (accessos per usuari, definició de nivells de seguretat per usuari)
Sistema operatiu windows, llenguatge Visual Fox
Llistats i documents definibles.
Recerques d’informació per varis paràmetres.
Connexió amb Office de Microsoft (Excel, Word), tots els documents generats per
l’aplicació poden traspassar-se als formats esmentats.
Connexió amb el correu electrònic (e-mail)

Fitxer de Clients
Conté informació sobre dades fiscals, dades
comercials, dades bancàries, formes de pagament,
de facturació.
Es pot indicar la freqüència de facturació: diària,
setmanal, quinzenal, mensual. Es poden agrupar
albarans, indicar el número de còpies de factura,
L’idioma dels rebuts, ports deguts o pagats,
diferent adreça d’enviament, etc.
Accés a la fitxa del client des de qualsevol punt de
l’aplicació relacionada amb operacions client.
Fitxers auxiliars
Formes de cobrament: Definibles per l’usuari
Transportistes
Províncies
Formes de pagament
Bancs
Classes (de clients)
Zones
Divises

Articles
Disposa d’informació com: la família, la ubicació en
el magatzem, marge comercial, descomptes,
unitats de mesura, proveïdor habitual, múltiples
tarifes que poden arribar a ser per classes de
client, per client, etc.
Estocs mínim i màxim, lot de comanda.
Darrer preu de cost, càlcul del preu de cost mig pel
sistema que trií l’usuari (ponderat, FIFO i LIFO)
Dates de les últimes vendes i compres.
Quantitat pendent de rebre, etc. Situació
d’inventari per magatzem.
Fitxers auxiliars
Magatzems: nom, tipus de càlcul del preu mig.
Famílies
Tarifes
IVA

Tarifes:
per client article
per client família
per classe article
per classe família
senyalarem o un preu o un descompte o un import
de descompte. També indicarem els valors de les
comissions.
Proveïdors
Ens dona informació sobre la seves dades fiscals,
així com la forma de pagament pactada, vacances,
descompte per pagament immediat, rappels, etc.

Gestió de vendes
· Entrada d’albarans manuals o automàtics
generats directament de la gestió de comandes de
clients.
· Multi-canal.
· Control d’estoc.
· Facturació directa des de taulell.
· Múltiples descomptes, tarifes i ofertes de
temporada.
· Permet la generació d’etiquetes i relació
d’enviaments pel transportista.
· Control d’ubicacions, estocs mínims.
· Facturació automàtica a partir dels albarans.
· Repetició de factures.
. Generació automàtica de rebuts.
· Generació i traspàs automàtic d’assentaments a
comptabilitat.
· Diaris d’IVA i facturació.
· Històric de factures.
Terminal Punt de Venda
·
·
·
·
·
·
·
·

Permet la gestió de la venda des del taulell.
Emissió de tiquets de caixa.
Permet deixar tiquets en espera.
Control de vendes per unitat de caixa.
Quadres i resums diaris de caixa.
Traspàs automàtic a comptabilitat.
Diferents opcions de cobrament.
Enllaç de botigues amb la Central.

Gestió de compres
· Entrada d’albarans de compres manuals o
automàticament a partir de la gestió de comandes
de compres.
· Multi-canal.
· Control d’estoc.
· Conformació d’albarans de compres i generació de
factures de compres i traspàs d’assentaments
automàticament a comptabilitat.
· Càlcul de preus mitjos de compra.
· Gestió de comandes pendents per proveïdor,
article, etc.
Magatzems i inventaris
· Multi-magatzem
· Constantment actualitzats i conseqüentment
disponible per consultar i llistar.
· Valoració per criteris definit per l’usuari: FIFO,
LIFO, Preu mig ponderat.
· Control d’estocs, mínim, màxim, punt de ruptura.
· Ubicacions en el magatzem.

Gestió de comptable
· Assentaments manuals, automàtics o predefinits
(assentaments patró).
· Tots les operacions realitzades a MxGestio
(facturació, compres, etc.) generen i traspassen
automàticament els assentaments a la gestió
comptable.
· Consolidació d’empreses.
· Dates naturals o per data valor.
· Conciliació bancària.
· Conciliació de saldos
· Diaris de major, balanços de sumes i saldos,
d’explotació, definibles per l’usuari.
· Tancaments totalment automatitzats.
Gestió de carteres
· Apunts i càlcul de venciments automàtics
generats a partir de la facturació.
· Control de pagaments, cobraments i devolucions.
· Situació del estat de cada apunt.
· Remeses generades automàticament o
manualment.
· Remeses amb suport magnètic o via internet,
segons normes bancàries (19 i 58).
· Generació automàtica de xecs, pagarés, etc.
· Control de riscos bancaris.
Actius Fixes (amortitzacions)
· Amortitzacions anuals i mensuals.
· Generació automàtica dels assentaments
comptables d’amortització.
· Diferents tipus d’amortització (lineals,
percentatge, etc.)
· Agrupacions d’elements amortitzables.

