
  
 

 

 

AUTOSOF 3.0.0  
Programa Especialitzat en Gestió 

Integral de Tallers i Vehicles 
 

 

     

   

  

 

 

 

Ordres de Reparació 

Gestioni materials, treballs, 

mecánics, temps, croquis, ... 
 

dTots els seus processos de Venta 

Pressupost, Albarans i Factures. 

Gestió de Deuda. Situació. 

 

Gestió de Clients 
Manteniment dels seus vehicles, 

históric de treballs i peçes, ... 
 

Módul de Magatzem 

3 tarifes de venda, families i 

subfamilies, fotografía, marques i 

models. 

 

Circuit complet de Compres 
Controli les seves comandes, 

Albarans i Factures de 

Proveïdors amb els seus 

descomptes. 

 

Més de 30 informes i estadístiques 
¡Obtingui tota la informació del seu 

negoci! 

 

Seguretat i Usuaris 

Configuri  la seguretat i accés en 

tots els móduls.  

Característiques Generals 

Funcioni en Xarxa o vía Internet, 

copies de seguretat, Pont Comptable, 

... 

 

ISO 9001 de Qualitat als 

Clients 

Qualitat garantitzada i auditada 

per Aenor. 
 

Posada en marxa Gratuïta 
Disposa de 1 mes de servei de 

posada en marxa Gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solinsur.net/autosof/autosof.aspx#cocheEnlace
http://www.solinsur.net/autosof/autosof.aspx#fichaEnlace
http://www.solinsur.net/autosof/autosof.aspx#almacenEnlace
http://www.solinsur.net/autosof/autosof.aspx#comprasEnlace
http://www.solinsur.net/autosof/autosof.aspx#estadisticasEnlace
http://www.solinsur.net/autosof/autosof.aspx#seguridadEnlace
http://www.solinsur.net/autosof/autosof.aspx#caractEnlace
http://www.solinsur.net/autosof/autosof.aspx#caractEnlace2
http://www.solinsur.net/autosof/autosof.aspx#caractEnlace2
http://www.solinsur.net/autosof/autosof.aspx#caractEnlace2


  
 

 

 Móduls de Facturació 
• Podrà realitzar tots els documents a emetre als seus clients, així com recuperar la 

informació emmagatzemada. Té generació de sèries il · limitades amb les distingir les 

seves factures. 

• Passeu documents a diferents situacions com facturat o no, pendent de pagament i 

facturar ordres de reparació o albarans. 

• Es descomptaran les existències de l'article del magatzem (també es poden realitzar 

vendes de productes que no estiguin registrats) i afegirà la quantitat a l'acumulat de 

venut. 

• Es podran realitzar informes entre dates, per client, històrics, productes venuts, etc. 

• Cerca amb Matrícula, model de vehicle, Xassís, etc. Selecció de productes a vendre o 

camp lliure il · limitat d'escriptura. Possibilitat de configurar que no es pugui vendre per 

sota del cost o si no existeix. Avís sota mínims gràfic. 

• Realització d'Albarans, Pressupostos, Factures a Companyies d'Assegurances, etc. 

• Estadístiques gràfiques de Facturació per dia de la setmana, Mesos comparatius, Top 

de Famílies més venudes, Forma de Pagament, etc. 

 

 Móduls de Reparacions 
• Operacions realitzades per al tractament d'una avaria i els recanvis necessaris per a la 

seva reparació. Recull totes les dades bàsiques del vehicle (xassís, color, kms, etc.). 

Permet escriure una anàlisi prèvia sense límit d'espai, per després anar assignant peces 

del magatzem. 

• Croquis del Vehicle, amb dissenys pre-carregats i opció a introduir més per l'usuari. Es 

pot pintar sobre el croquis en l'OR els danys soferts pel vehicle. 

• Control de situació de l'OR, si pertany o no a Garantia, data i hora prevista de 

lliurament. Indicació de tipus de O.R. (xapa, pintura, etc.) 

• Enviament de SMS al mòbil del client per l'avís de la fi de la reparació. 

• Operacions: Realitzar OR, consultar, Facturar OR, modificar, afegir productes i llistats 

generals, per client, ... 

• Cerca amb Matrícula, model de vehicle, Xassís, etc. 

• Subtotalización per peces i mà d'obra. 

• Gestió de Cites d'agenda, vinculant directament les cites amb posteriors obertures 

d'OR. Filtre de cites per Mecànic. 

• Fitxer de Conceptes de Treballs. 

 

 Móduls de Fitxers 
• Gestió de Clients. Tres tipus de tarifes, descompte i control de deute. Forma de 

Pagament, número de compte i 3 dies de pagament. Il · limitada assignació de vehicles 

per client. 

• Informació de Vehicles amb Matrícula, Xassís, Marca, Model i Color. Hores de 

funcionament, data d'alta i de baixa, Kms 

• Fitxer de vehicles, independents o enllaçats amb clients. Fotografia. Gestió de marques 

i models. 

• Fitxa Tècnica de vehicles i remolcs. 

• Gestió de contractes de manteniment per a clients, amb control de pagament, 

renovació 



  
 

 

• Mòdul de Lloguer de Caravanes i Aparcament, amb pagaments a compte, gestió 

d'ocupació, ... 

• Proveïdors. Telèfon de Centraleta, Recanvis i Taller. Marca concessionària. 3 Dies de 

pagament i persona de contacte. 

• Agenda de Telèfons. 

• Mecànics, amb assignació dels seus treballs prioritaris. Data d'Alta i Baixa. 

• Fitxa de Companyia d'Assegurances, amb noms de perits, etc. 

 

 Móduls de Magatzem 
• Porta un registre dels articles que posseïm, podent diferenciar-los per famílies, 

subfamílies, marques i models, utilitzar un codi intern, o el nom per buscar-lo, tres 

proveïdors a qui assignar, a més dels seus preus de compra i de venda (multi -tarifa). 

També gestiona multi-iva, data d'entrada i de sortida de la peça, un acumulat de venut, 

millor preu de compra, prestatge, passadís, etc. 

• Manteniment: Alta, consulta de Pvp, modificacions, ... 

• Control de Garanties dels productes. 

• Foto del producte emmagatzemada en fitxa. 

• Generació d'etiquetes de codi de barres. 

• Informes: Per saber articles que es troben sota mínims, per família, per proveïdor, 

sortides de productes, una valoració de l'estoc, etc. 

 

 

 Móduls de Compres 
• Generació de Comandes a Proveïdor. Control de quantitat rebuda i pendent de rebre. 

• Recepció de Albarans, amb actualització d'estoc, preus, ... 

• Facturació Directa de Compres i Facturació d'Albarans pendents de proveïdor. 

• Possibilitat de donar d'alta els articles segons s'introdueixen, ... 

• Llistats Generals entre dates, per Proveïdor, per articles comprats, venciments de 

compres entre dates, etc. 

 

 Móduls de Comptabilitat 
• Gestió de Comptabilitat de Despeses i Ingressos per Concepte. 

• Múltiples Llistats 

• Tancament Diari 

• Connexió opcional per Pont Comptable amb ContaSof, tramitant factures i comptes de 

clients i proveïdors. 

• Fons de Caixa per indicar diàriament els diners que es deixa per a canvi. 

• Arqueig de Caixa: permet comptar ràpidament les monedes i bitllets de caixa. 

 

 Móduls de Utilitats 
• Mailing a Clients amb cartes i etiquetes. 

• Reparació de base de dades ... 

• Configuració de Còpies de Seguretat automàtiques. 

 

 



  
 

 

VERSIÓ PRO 

 

+ Gestió d'Expedients de vehicles: dades de comprador, venedor i vehicle, despeses de 

compra, preu final, forma de pagament, gestoria, financera, etc. 

+ Planning de Mecànics de dies lliures, complets a mitja jornada. Motiu del dia lliure. 

+ Assignació de diversos mecànics per Ordre de Reparació, amb l'especificació del 

treball a realitzar. 

+ Control Total dels treballs a realitzar: Estat de la feina, temps dedicat, Inici-Pausa-

Renaudar-Finalitzar. 

+ Generació de Remeses de Rebuts a clients en format paper o suport magnètic (format 

AEB q19). Diversos filtres, per client, remesados, impresos, amb domiciliació ... 

 

 Requisits Mínims 
• CPU INTEL PENTIUM IV 1800 

• 512 Mb RAM 

• Microsoft ® Windows ® XP 

• Disc Dur amb 10 Gb lliure 

• Cd-Rom 52x 

• Ratolí 

• SVGA 800x600 Resolució 

 

 Requisits Recomenats 
• CPU INTEL Core 2 Duo 1,8 Ghz 

• 2 GB RAM 

• Microsoft ® Windows ® XP SP3 

• Disc Dur amb 40 Gb lliures 

• Gravador DVD 

• Ratolí 

• SVGA 1024x768 Resolució 

 


