
  
 

 

 

GESMODA 2.7.0  
Programa Especializat en la Gestió 

Integral del Comerç Tèxtil 
 

     
 

   

 

 

 

 

 

Operativitat amb tallas i colors 

Defineixi el seus tallatges i colors 

habituals lliurement.  

Circuit complet de Compres 

Controli els seus Pedidos, 

Albarans i Facturas amb els seus 

proveïdors. 

 

TPV de Venda ràpida 
Vengui els seus productes indicant 

talla, vendedor, forma de 

pagament, etc. 
 

Impresió d’etiquetes 
Generi etiquetes amb Códi de 

Barres per als  seus productes. 

 

E-Shop: Comerç Electrónic 

Contracti la seva botiga virtual a 

Internet enllaçada amb GesModa.  

Gestió de Fitxers 

Manteniment de fixers de Clients, 

Proveïdors, Venedors, Agenda, ... 

 

Més de 40 informes i 

Estadístiques 
¡Obtingui tota la informació del 

seu negoci!  
 

Tancament de Caixa 

Gestioni el seu Fons i Arqueig de 

Caixa. 

 

Seguretat i Usuaris 
Configuri seguretat i l’àcces en 

tots els móduls.  

Característiques Generals 
Funcioni en xarxa o vía Internet, 

realitzi copies de seguretat, 

enviament de SMS, etc 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solinsur.net/gesmoda/gesmoda.aspx#tallasEnlace
http://www.solinsur.net/gesmoda/gesmoda.aspx#comprasEnlace
http://www.solinsur.net/gesmoda/gesmoda.aspx#etiquetasEnlace
http://www.solinsur.net/gesmoda/gesmoda.aspx#caractEnlace
http://www.solinsur.net/gesmoda/gesmoda.aspx#estadisticasEnlace
http://www.solinsur.net/gesmoda/gesmoda.aspx#estadisticasEnlace
http://www.solinsur.net/gesmoda/gesmoda.aspx#cierreEnlace
http://www.solinsur.net/gesmoda/gesmoda.aspx#seguridadEnlace
http://www.solinsur.net/gesmoda/gesmoda.aspx#caractEnlace
http://www.solinsur.net/gesmoda/gesmoda.aspx#caractEnlace
http://www.solinsur.net/gesmoda/gesmoda.aspx#caractEnlace


  
 

 

 Móduls de Magatzem 
• Control total de Magatzem: Codi Intern (generat automàticament), Model, Nom, 

gènere, disseny ... 

• Catalogació per Família, Subfamília, Temporada, Gènere i Proveïdor. 

• Individualització d'existències, mínim, entrades i venut per Talla i Color de cada 

model. 

• Sèries de talles definibles per l'usuari. Possibilitat a marcar Preus de Venda i Cost per 

cada talla. 

• Permet Treballar amb colors o sense. Els colors es poden crear i configurar lliurement. 

Assignació al color del Codi de Color del fabricant. 

• Talla Única per a productes sense talles. 

• Gestió d'ofertes-Rebaixes: es poden aplicar 2 preus per cada producte en rebaixa. 

Permet generar rebaixes de manera automàtica per proveïdor, gènere, família ... 

• Llistat i estadístiques sota mínims, valoració, per família, per proveïdor (totes les 

existències de totes les talles de tots els models), ... 

• Multi-Magatzem, amb il · limitada creació de magatzems. • Generació de traspassos 

entre els magatzems. 

• Generació d'Etiquetes de Codi de Barres. 

• Valoració de Magatzem, permetent triar que famílies es desitgen incloure i mantenir 

perfils guardats de diferents configuracions de valoracions. 

 

 

 Móduls de Compres 
• Mòdul de Comandes a Proveïdor. Conversió a compra en la seva recepció. Situació de 

la comanda. Control de productes rebuts i pendents de rebre en una comanda. 

• Realització d'Albarans de Proveïdor, amb número d'albarà del proveïdor. 

• Gestió de Compres a Proveïdors. Indicació de forma de pagament i enviament. 

• Actualització de les existències. Possibilitat de donar d'alta articles que no existeixin. 

• Venciments de la compra. 

• Llistats de compres per dates, per proveïdor, per famílies, pròxims venciments ... 

 

 Móduls de Vendas 
• Realització de Vendes Comptat amb indicació de fins a 2 formes de pagament i 

venedor. 

• 2 Sèries Independents de vendes. 

• Control de la talla venuda de cada model i visualització de les talles disponibles i la 

foto del producte. 

• Possibilitat que la venda sigui nominal a un Client. 

• Tiquets Regal, per generar un tiquet sense preus. 

• Gestió de "A Vista", amb control del saldo del Client. 

• Conversió de Tiquets i "A Vista" a Crèdit. Pagaments a compte. Ruta de cobraments. 

• Enviament de peces a Taller. Indicacions per als arranjaments. Peces en un taller. 

• Informes de Vendes diàries, desglossament de productes venuts, per família, per cost i 

venda. Control de beneficis en els llistats. Llistat comparatiu de vendes i compres per 

proveïdor i marge de guany. 

• Fons de caixa per al control dels diners que es queda al calaix. 



  
 

 

• Estadístiques gràfiques de venda per conèixer mitjanes i pics (per franges horàries, 

dies de la setmana, talles més venudes, mesos-amb comparativa anual-, colors, etc.) 

• Realització de factures a clients. 

 

 Móduls de Fitxers 
• Manteniment de Fitxa de Client. Deute. Forma de Pagament. Ruta i Zona. 

• Gestió de Proveïdors. Forma de Pagament. 

• Fitxer de Venedors. Comissió. 

• Manteniment de Tallers. 

• Agenda Telefónica. Dietari de cites. 

• Gestió de permisos d'Usuaris 

 

 Móduls de Contabilitat 
• Gestió de comptabilitat de despeses i ingressos. 

• Llistats per tipus, Concepte i Compte. Model 347. 

• Tancaments de Caixa diaris (per torn) amb Arqueig de Caixa i múltiples informes. Els 

tancaments es realitzen de tancament a tancament, així es poden fer diversos en un 

mateix dia. 

• Fons de caixa, per quadrar amb el tancament els diners que es va deixar en caixa. 

• Exportació a comptabilitat. Pont Comptable amb ContaSof. 

• Moviments Bancaris de comptes corrents. 

 

 e-Shop: Comerç Electrónic 
• Contracti la nostra Botiga Virtual connectant amb GesModa. 

• Vengui els seus productes a través d'internet amb el seu comerç electrònic, gestionant 

el seu estoc OnLine. 

• Disseny Personalitzat per cada client, ajustant-se a la seva Imatge Corporativa. 

• Rebi les comandes en GesModa. 

• Estadística de visites, Butlletí de Notícies, etc. 

 

 Requisits Mínims 
• CPU Intel Pentium IV 3,0 Ghz 

• 512 Mb RAM 

• Microsoft ® Windows ® XP 

• Disc Dur amb 20 Gb lliure 

• Cd-Rom 52x 

• Ratolí 

• SVGA 1024X768 Resolució 

 

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

• 2 GB RAM 

• Microsoft ® Windows ® Vista 

• Disc Dur amb 40 Gb lliures 

• Gravador DVD 

• Ratolí 

• SVGA 1280x960 Resolució 

• Calaix Portamonedes a Impressora 

Tiquets Paral · lel 

 


