


¡Agilitza la gestió de la 
teva empresa!



¿Què  t'ofereix iFruit?

CREACIÓ DE COMANDES AL DISPOSITIU
MÒBIL.

CONSULTA LES COMANDES EN LÍNIA.

PERMET CONÈIXER L'ESTAT DE LES
EXISTÈNCIES EN TEMPS REAL.

GESTIÓ DE L'ESTAT FINANCER DEL CLIENT.



Gestiona les liquidacions de les partides
de cadascun dels teus proveïdors.

Controla l'estat de cada partida en
temps real.

Generació de comissions i factures
segons la liquidació creada.

GESTIÓ DE LIQUIDACIONS



Controla de forma individualitzada l'estat i
les vendes de cada partida en funció de la
seva etapa.

REPORTING DE PARTIDES



Els pagaments per concepte d'avançaments a
proveïdors, com ara transports o altres gestions,
queden lligats a cada liquidació.

AVANÇAMENTS A PROVEÏDORS



Gestió de cobraments de les vendes fetes en temps real
amb funcionalitats com: agrupació d'efectes en un
cobrament, cobrament parcial d'un efecte i
comptabilització directe al compte de tresoreria
associat.

GESTIÓ DE COBRAMENTS



APP DE VENDA
I PREPARACIÓ

Permet als comercials la
introducció de comandes.

Connexió en temps real 
de l'estoc de cada partida.

Pesatge al magatzem durant la
preparació de la comanda. 



Multiempresa i multiemmagatzematge
Gestió de compres i vendes
Gestió d'emmagatzematge i traçabilitat
Analítica de negoci i financera
Gestió contable
Gestió d'impostos

CLOUD
L'aplicació pot instaŀlar-se a la teva empresa, però si
vols estalviar costos, pots fer-ho al nostre núvol.
Demana'ns informació.

CONNEXIONS EXTERNES
Des de l'aplicació és possible connectar les vendes a les
principals plataformes de distribució (Mercabarna,
Mercamadrid...etc).







Traçabilitat de documents
que inclou un sistema de

gestió d'alertes
personalitzades per a cada
tipus d'usuari de l'empresa.



Apunta't al Business Intelligence i
accedeix a les teves estadístiques

des del teu panell de control. 
Tota la informació que necessita la

direcció a només un clic.



Personalitza les teves vistes amb
les necessitats de la teva empresa

utilitzant les eines d'Anàlisis de
Negoci de Sage 200.



Posa't en contacte
amb nosaltres.

El nostre consultor
especialitzat realitzarà
una auditoria gratuïta
de les necessitats de

la teva empresa.
Estarem encantats de
mostrar-te com pot

ajudar-te iFruit.

Estem en contacte.

www.infoself.com

group@infoself.com

 
902 51 33 22


