El software de gestió per a
peixateries és un sistema de
disseny únic i exclusiu en la
seva categoria. Està format
per diferents mòduls que
permeten gestionar de manera
flexible l’activitat diària de
qualsevol club esportiu i
resoldre d’una forma pràctica
i senzilla la totalitat de les
tasques que es desenvolupen,
tant en l’apartat administratiu
i esportiu com en el control
d’accessos.
El programa proporciona una
perspectiva global i un control
integral de l’activitat de
l’empresa. La seva facilitat
d’ús es demostra a partir de
pantalles intuïtives, amb un
disseny pràctic i atractiu que el
converteixen en una eina
potent, àgil i senzilla d’utilitzar.
SOL·LICITI DEMOSTRACIÓ
DEL SOFTWARE PER A
PEIXATERIES

GESTIÓ
EMPRESARIAL
SUPORT
PROFESSIONAL
SISTEMA
MODULAR
SOFTWARE
WINDOWS
BASE DE DADES
MYSQL

Multiempresa/multiidioma
Permisos d’accessos per operari
Control d’entrada a través de password, rfid o dactilar
Visualització gràfica de tots els articles
Venda per botonera, codi de barra o article o per descripció
Configuració de paràmetres, manteniment de famílies, etc.
Famílies, articles o propietats
Fidelització de clients per punts, descomptes, obsequis, etc.
Gestió i control de tiquets aparcats: amb i sense detall
Reimpressió, abonament i rectificació de tiquets
Cobrament de tiquets fins a 14 combinacions
Cobrament amb passarel·la de pagament
Enllaç amb els principals caixer automàtics
Càlcul automàtic del canvi
Gestió i control de factures, reserves, entregues i compres
Control i gestió de vendes amb clients habituals
Treball amb múltiples caixes locals o descentralitzades
Control de moviments de caixa i treball dels operaris
Control d’obertures de calaix (operari/hora)
Imputació d’arqueig de caixa en metàl·lic
Quadre de caixa de consulta o tancament
Tancament de caixa: visible o cega

Oferim un tàndem de
gestió empresarial i
suport professional. Ens
avalen clients contents
amb les prestacions
del nostre programari,
la possibilitat de
programació a mida i
poder accedir al suport
online i onsite amb
enginyers experimentats
i certificats.

Comptabilització directa dels tiquets
Enllaç amb altres comptabilitats
Informes de venda: abc, per grups d’articles, horaris, etc.
Estoc centralitzat mitjançant sincronització
Consulta de l’estoc disponible en altres punts de venda
Consulta de l’estoc multi magatzem
Integració amb mòduls comandes, escandalls, fabricació, etc.
Connexió i captura de pesos amb integració en balançes

www.matic.cat
info@matic.cat
Emili Grahit 46
17003 Girona
972 201 575

