
  
 
 

 

JOYESOF 5.4.0  
Programa de Gestió pel control 
integral de Joieries-Rellotgerias  

     

 
 

   

   
 

 

TPV de Venda ràpida 
Vengui els seus productes indicant 
Venedor, Forma de Pagament, 
Gramatge, etc.  

Compra d’Or  
Módul de Compra d’Or amb gestió 
d’estils de metall. 

 

Gestió de Magatzem 
Artícles amb totas Departament, 
Família, Pes, Cost, Proveïdor, 
Escandall, ... 

 

Pagaments Aplaçats 
Realització de Vendas amb 
Entregas a Conta i Gestió de 
Deudas de Clients. 

 

Circuit complet de Compres 
Controli les seves comandes i 
Factures dels seus Proveïdores.  

Impresió d’Etiquetes 
Generi Etiquetes amb Códi de 
Barres pels seus productos (Eltron, 
Zebra, Tec, ...) 

 

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 la seguretat i accés 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 
Dispose de 1 mes de servei de 
Posada en Marxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 Móduls de Vendas 
• Posseeix: comptat, facturació, devolució de vendes, control de caixa i llistats diversos, 
mostres per veure ... 
• 2 Sèries independents de vendes i factures. Possibilitat a traspassar vendes entre sèries 
i renumeració automàtica. 
• Possibilitat de vendes per grams, control d'articles sota mínims. 
• Impressió de tiquets i lectura de codis de barres. Tiquets regal per a clients. 
• Poden existir múltiples vendes obertes alhora, aparcant el compte i recuperació de 
ràpid accés. 
• Control flexible de l'IVA. 2 Formes de Pagament possibles (Visa i Comptat per 
exemple), Venedor que realitza l'operació, Hora, descompte en import i tant per cent. 
• Estadístiques gràfiques per al control amb lupa del seu negoci: vendes per dia de la 
setmana, per franja horària, formes de pagament, Família, Mesos, etc. 
 
• Gestió de notes per Veure, Abonaments i Pagaments Ajornats amb Entregues a 
Compte. 
• Control de Morosos, Pagaments i Impagaments en un Període de Temps. 
• Avís de Notes Anteriors, Creació de Client en la mateixa venda, no posseeix límit de 
pagaments, emissió de tiquet amb l'històric de pagaments, ... 
 

 Módul de Compra d’Or - Empenyora 
• Gestió de Compra d'Or amb inserció de pes i Imports. 
• Tipus de Metall definibles per l'Usuari. 
• Documents Adjunts per a Document del Venedor i Fotografia dels Productes. • Gestió 
d'Obstinacions amb Condicions del Préstec, Interès, Mesos de Termini. • Es pot indicar 
els productes que deixa en Obstinació.  
 

 Móduls de Reparacions 
• Potent gestió de Reparacions: control de situació, pressupost, control d'anteriors 
reparacions del client. 
• Enviament de SMS a mòbils per avisar al client de la recollida de la seva reparació des 
de la pròpia aplicació. 
• Generació de sobres (en blanc o farciments). Enviaments a Taller. Recepció de Sobres. 
• Enviaments i Recepció a Taller amb control de la data de sortida i entrada. 
• Històric de Clients.  
• Mòdul de reparacions pròpies, per rebre i gestionar els sobres d'altres joieries, amb 
control de deute, saldo de l'or, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 Móduls de Fitxers 
• Clients. Control de Deute segons lliuraments a compte i liquidacions que realitza. 
Mitjana de l'anell. Cartes i *Mailing a Clients. 
• Proveïdors. Informes per proveïdors que porten un mateix producte i d'articles de 
magatzem per proveïdor. Historial de compres amb saldo. 
• Venedors. Amb llistat de vendes realitzades en un període. 
• Tallers. Dades bàsiques dels tallers amb els quals es treballa. 
• Agenda de telèfons i Dietari de Cites, ... 
 

 Móduls d’Artícles 
• Gestió de magatzem: existències, mínim, acumulat de venut, millor preu de compra i 
el seu proveïdor, pes, preu de *hechura, referència del proveïdor. 
• Possibilitat de la inclusió de la fotografia de l'article (amb catàleg de fotos i visor de 
fotografies), separat per departaments (joieria, rellotgeria, or, *golfield, ...), 
*Subdepartamentos, Família i tipus d'article, etc.... 
• Característiques de Rellotgeria: serials, mecanisme, material polsera, etc.  
• Valoració d'inventari, Llistats i Estadístiques (baix proveïdor, mínims o departament). 
• Increments automàtics de tarifes de preus per Departament i *Subdepartamento. 
• Etiquetatge senzill o per codi de barres. Possibilitat de treball amb impressores *Eltron 
per a etiquetatge especial. 
 

 Móduls de Compres 
• Gestió de magatzem: existències, mínim, acumulat de venut, millor preu de compra i 
el seu proveïdor, pes, preu de *hechura, referència del proveïdor. 
• Possibilitat de la inclusió de la fotografia de l'article (amb catàleg de fotos i visor de 
fotografies), separat per departaments (joieria, • Recepció de compres, actualització 
d'estoc, possibilitat de donar d'alta els articles segons s'introdueixen, actualització de 
preus de compra i de venda (amb arrodoniment de preu opcional) ... 
• Venciments il·limitats per compra, amb control per les dates de propers venciments i si 
estan o no pagats. 
• Realització de Comandes a Proveïdor.  
• Informes de compres entre dates, per proveïdor, per producte, etc  
• Etiquetat dels productes comprats. 
 

 Móduls de Comptabilitat 
• Gestió de Comptabilitat: llistats d'ingressos, despeses, ingressos per departaments, 
etc..  
• Tancament Diari, amb detall per tipus de vendes, ingressos de reparacions, pagaments 
a compte, venciments de compres, fons de caixa per l'endemà, ... 
• Arqueig de Caixa. 
• Moviments Bancaris, previsió de pagaments i cobraments. 
 
 
 
 



  
 
 

 Móduls d’Utilitats  
• Enviament de SMS a mòbils (és necessari internet - consultar tarifes) 
• Reparació de base de dades. Còpies de Seguretat. Configuració de còpies 
automàtiques. 
• Més de 40 llistats i estadístiques que li permetran conèixer l'estat de la seva empresa: 
• els seus mesos més forts, els articles que més o menys es venen... 
 
 
 
+ Muti-Empresa. Es poden crear fins a 99 Empreses compartint informació. 
+ Multi-Magatzem. Gestiona múltiples magatzems per a control d'existències. 
+ Escandallo. Composició d'Or i Hechura, Pedres, Rodio i Total d'Encasts. 
+ Tipus de Pedres, pes, mesura, color, puresa, talla, qualitat, ... 

 

 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 
• Calaix Portamonedes a Impressora 
Tiquets Paral·lel 

 


