
  
 
 

 

 

OPTISOF 8.8.0  
Programa de Gestió pel control 
integral de Optiques  

    

 

 

   

 

 

 

 

 

Fitxa Client-Graduacioes 
Graduacions, Vidres i Muntures 
venudes, tot en un cop d'ull de 
manera clara i intuïtiva.  

Software Líder en el Mercat 
Més de 17 anys en el sector i 360 
llicències venudes a Espanya i Sud-
amèrica. 

 

TPV de Ventas ràpides 
Vengui els seus productes 
indicant venedor, forma de 
pagament, lliuraments a compte, 
... 

 

Gestió de Magatzem 
Característiques especials de 
Cristalls, Muntura, ... Actualitzi 
tarifes dels principals fabricants. 

 

Més de 30 Informes i 
Estadístiques 
¡Obtingui tota la informació del 
seu negocia! 

 

Tancament de caixa 
Tancament de Vendes del dia. 
Arqueig i Fons de Caixa. 

 

Seguretat i Usuaris 
Adaptat a la LOPD (Ley 
Orgánica de Protección de Datos)  

Característiques Generals 
Funcioni en Xarxa o via internet, faci 
còpies de seguretat, enviament de 
SMS, etc. 

 

ISO 9001 de Qulitat als Clients 
Qualitat garantitzada i auditada 
per Aenor.  

Posada en marxa gratuïta 
Disposa de 1 mes de servei de 
posada a punt gratis. 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

 Móduls de Clients-Pacients 
• Ulleres: Graduacions, vidres i muntures venudes. Tot en una mateixa pantalla i de 
manera clara i intuïtiva. Graduacions il · limitades i ordenades per data més recent. 
• Lents de Contacte: Graduacions, fitxa mèdica, lents venudes, revisions. 
• Audiometria: resultats Aeris i ossis. Gràfica Resultant. Audiòfons venuts. 
• Possibilitat de vendre, consultar vendes anteriors i imprimir. Descompte fix per client. 
• Examen i proves dels 21 punts d'optometria. 
• Llistats per edats, clients deutors (amb regularització), propera revisió, clients 
preferencials per total de vendes i guany. 
• Filtre complex de recerca per a clients, on podrà localitzar un client per qualsevol part 
del seu nom que conegui, adreça, DNI, telèfon, etc. 
• Agenda de Cites per a pacients, amb avisos. Marca de Vistes. Impressió. 
• 14 tipus diferents de mailing. Indicació que el client accepti Mailing. 
• Impressió de Targetes de Clients de la Òptica. 
 

 Móduls de Vendas 
• Gestió de Vendes i Facturació, lligada o no a vendes. 
• 2 Sèries independents de vendes. Sèries de Facturació i abonaments il · limitades. 
• Possibilitat de vendre i facturar articles no inclosos en magatzem, així com l'ús de 
Pistola Lectora de Codi de Barres per a major agilitat. 
• Tiquet de Vals-Devolució per al client. Tiquets Regal. 
• 5 Tarifes de Venda. 
• Selecció de fins a 2 Formes de Pagament en el tiquet (per exemple comptat i targeta). 
• Integració de Pagaments Ajornats i gestió de deute de Client en la mateixa fitxa. 
• Gestió de Encàrrecs: amb control d'entrega, conversió a venda, comanda a proveïdor, 
graduació, muntatge, ... 
• Llistat de Caixa, Vendes en un període, resum de vendes per dia, vendes per producte, 
vendes que ha realitzat un venedor, productes venuts d'un proveïdor, garanties, ... 
• Estadístiques Gràfiques de vendes per forma de pagament, per dia del mes, de la 
setmana, mesos amb comparativa anual, 
 

 Móduls de Magatzem 
• Gestió de magatzem amb quatre tipus d'articles: Vidres, muntures, lents de contacte i 
diversos. 
• Llistats de productes sota mínims, per proveïdor, valoració del magatzem (amb detall 
de cada família), llistat per data d'entrada i sortida, ... 
• 5 Tarifes de Venda, amb preu actual i anterior 
• Control en tot moment de qualsevol article que estigui sota mínims, sent avisat l'usuari 
per pantalla. 
• Inventari-Recompte de fons: per fer el recompte de manera ràpida i comparar amb 
l'inventari teòric. 
• Impressió d'Etiquetes de codi de barres per als productes. Accepta impressores 
especials per etiquetatge Eltron i Zebra. 
• Importació de Tarifes de Fabricants: Prats, Carl Zeiss, Servilens, Foia, Eurovisió, ... 
 
 



  
 
 

 Móduls de Compres 
• Recepció de compres amb actualització de magatzem i preus. Control de dates de 
venciment, amb import i marca de si està pagada o no. Recàrrec d'equivalència. 
Facturació d'Albarans i Comandes. 
• Realització d'Albarans de Compra a Proveïdor. 
• Generació de Comandes a Proveïdor. Realització d'Albarans o Factures a partir de la 
comanda, amb lliurament parcial del material. 
• Enviament de Comandes On-Line al proveïdor. 
• Informes de compres entre dates, per proveïdor, per producte, venciments pendents ... 
 

 Móduls de Fitxers 
• Manteniment de Fitxa de Proveïdor, Doctor, Òptic i venedor. 
• Realització de consultes i llistats. 
• Gestió d'Usuaris, amb permisos i contrasenya d'accés. Assignació de Venedor per 
defecte a l'usuari. 
 
 

 Móduls de Contabilitat 
• Gestió de comptabilitat de despeses i ingressos. Informes entre dates i per concepte. 
Llistat del Model 347 informatiu. 
• Arqueig de Caixa 
• Tancament de Caixa diari detallat i múltiples informes. 
 
VERSIÓ PRO 
 
+ Muti-Empresa. Es poden crear fins a 99 Empreses compartint informació. 
+ Multi-Magatzem. Gestiona múltiples magatzems per a control d'existències. 
+ Examen de binocularitat. Evalucaicón de la Acomodació. 
+ Biomicroscopia. Examen de làmpada de fenedura. 

 

 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 

 


