
  
 
 

 

MERCASOF 2.4.0  
Programa de Gestió pel control 
integral de Supermercats  

     

 

   

 

 

 

 

 

TPV Tàctil de Vendas Ràpid 
Vengi els seus productos de 
forma àgil, indicant venedor, 
forma de pagament, etc. 

 

Circuit complet de Compres 
Controli les seves comandes, 
Albarans i Factures de Proveïdor 
amb els seus desccomptes. 

 

Módul de Magatzem 
5 tarifes de venda, famílies i 
subfamílies, dobles 
desccomptes, etiquetatge, etc. 

 

Gestió de Promocions 
Realizació d’Ofertas entre dates, 
artícle de regal. Anulació ràpida. 

 

Gestió de Fitxers 
Manteniment de fitxers de 
Clients, Proveïdors, Venedors, 
Caixes, Agenda, ... 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 Móduls de Vendas 
• Aquí podrà realitzar una venda Tàctil o per lectura de Codis de Barres al comptat, amb 
targeta o compte. 
• Posseeix dues sèries independents de venda. 
• Realització de Vendes amb control de Visor, Calaix portamonedes i Lector de Codi de 
Barres. Connexió amb Bàscules de Pes. 
• Posseeix totes les opcions necessàries per a la realització d'una venda sense cap tipus 
de problemes com podria ser eliminar un article, afegir, canviar quantitat i preu, fins i 
tot podrà realitzar una factura a un client directament sense sortir de l'opció. Tot d'una 
manera clara i intuïtiva. 
• Possibilitat de Aparcar fins a 4 comptes alhora sense haver de tancar-les. Obertura de 
nou compte de manera ràpida i automàtica. 
• Amb la venda es registra la data, hora, Caixa i Venedor que la va realitzar. 
• Informes de Vendes diàries, resum o desglossament de productes venuts, Vendes per 
forma de pagament, per Venedor, per Caja, per família, productes venuts d'un 
proveïdor, marge de beneficis, ... 
• Estadístiques Gràfiques de vendes per Mesos, dia de la Setmana, Hora, etc. 
• Codis Oberts configurables per a bàscules. 
• Mòdul de Albarans i Factures a Clients, amb facturació d'albarans, gestió de 
cobrament. etc. 
• Configuració de Tarifes per Trams Horaris. 
 

 Móduls de Fitxers 
• Control de Clients, Proveïdors, Caixers, Venedors, Accés d'Usuaris, Agenda. Dietari 
de Cites. 
 

 Móduls de Magatzem 
• Porta un registre dels articles que posseïm, podent diferenciar-los per famílies, sota 
mínims, utilitzar un codi intern, o el nom per buscar-lo, un proveïdor al qual assignar, a 
més dels seus preus de compra i de venda. També gestiona multi-iva, data d'entrada i de 
sortida del producte, un acumulat de venut, millor preu de compra, etc. 
• Manteniment: Alta, consultes, modificacions ... 
• Informes: Per saber articles que es troben sota mínims, per família, per proveïdor, 
valoració de magatzem, etc. 
 
• Control Multi-Magatzem: Podent controlar les existències de cada en fins a 99 
magatzems diferents disponibles. Permet traspàs entre magatzems amb un històric, 
document del traspàs, etc. 
 
• Gestió de la caducitat: es mantenen partides d'entrada i sortida de productes peribles 
• Preus diaris: es pot indicar per a un producte (com un diari) el preu que té per a cada 
dia de la setmana. 
Preus unitaris: possibilitat d'indicar el preu de cada unitat del producte. 
 
• Gestió de Promocions, amb preus temporals d'oferta entre dates. 
 



  
 
 
• Realització de Recompte-Inventari del magatzem. Edició manual d'existències. 
Possibilitat de guardar per recuperar posteriorment el recompte, ... 
 

 Móduls d’Etiquetatge 
• Operació per realitzar l'etiquetatge de productes que no té codi de barres. Podrà fer-ho 
per producte, per compra. També etiquetatge de Lineals (amb possibilitat de filtre per 
proveïdor). 
• Generació d'Etiquetes d'Ingredients. 
• Adaptat a Reial Decret 3424/2005 sobre la regulació de la indicació de preus de 
productes a consumidors i usuaris 
 

 Móduls de Compres 
• Vida completa dels documents: Comanda, Albarà i Factura de Compra. 
• Recepció de compres amb actualització de magatzem i preus. Creació de nous articles 
sobre la mateixa factura. 
• Gestió de venciments il · limitats de compra, amb informes de pagats, pendents, etc. 
• Realització de comandes a Proveïdor. Possibilitat de facturar la comanda. 
• Informes de Compres per Proveïdor, entre dates, per productes, ... 
 

 Móduls de Comptabilitat 
• Gestió de Comptabilitat de Despeses i Ingressos per Concepte. 
• Diferents Llistats per controlar l'empresa. Model 347 de clients i proveïdors. 
• Tancaments de Caixa Diaris o per Torns. 
• Fons de Caixa: per indicar els diners que es deixa en caixa cada dia. 
• Arqueig de Caixa: permet comptar monedes i bitllets de manera ràpida i sense errors. 
 

 Periférics 
• Funciona amb impressores de tiquets estàndard (matricial i tèrmiques) 
• Connexió amb els calaixos portamonedes més estesos 
• Lectura de codi de barres 
• Connexió amb bàscules (que generin codis de barres EAN13 i port sèrie per a lectura 
de pes) 
• Metrologic ScanPal per traspassos i recompte de mercaderia. 

 Requisits mínims 
• CPU Intel Pentium II 500 Mhz 
• 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 



  
 
 
 


