PRESENTACIÓ:
PROGRAMA DE FACTURACIÓ I APP D’ALBARANS
PROGRAMES PER A LA CONFECCIÓ DELS BUTLLETINS
CODI: 0060119A3
______________________________________________________________________________________

Dilluns 18 de febrer de 2019
De 16:00 a 18:00 hores: FACTUR9

De 18:00 a 19:00 hores: SUIT9

Adreçada exclusivament als agremiats. Inscripció prèvia online a www.elgremi.cat
Gremi d’Instal·ladors de Girona - Aula 3 Simon - C. Cartellà, 8-12 - Pol. Ind. Domeny – 17007 Girona

______________________________________________________________________________________
C/ Cartellà, 8-12 - Pol. Ind. Domeny - Tel. 972 41 26 15 – A/e: formacio@elgremi.cat - 17007 Girona - C.I.F. G 17043522

OBJECTIU: Donar a conèixer:
- El programa FACTUR9 perquè l’instal·lador pugui portar la gestió completa de la seva empresa.
- Els programes BT9, AQA9, GAS9 i CLIMA9 perquè l’instal·lador pugui fer totes les memòries, certificats i
butlletins d’electricitat, aigua, gas i climatització complint amb totes les normatives de la Generalitat.
PROGRAMA:





Multi empresa, multiusuari i opció de base de dades compartida en xarxa.
Conversió dels pressupostos ens albarans o factura de manera automàtica.
Control de despeses per projecte/obra.
Possibilitat de contractar el catàleg online d’articles matmax amb més de 3 milions de
productes de més de 1.200 marques i el PVP actualitzat.
 Inserció del logo a tots els documents.
NOVETAT - Ideal per a autònoms i empreses instal·ladores !
El programa disposa d’una Aplicació mòbil (App) per Android perquè l’operari faci l’albarà a casa el client i
aquest li signi al mòbil i, de manera automàtica, aquest albarà s’importi al FACTUR9.

Conjunt de programes tècnics per fer els butlletins, certificats i memòries d’electricitat, aigua, gas i
climatització i comparteixen:






Una única icona en l’escriptori.
Base de dades de clients.
Dades de l’empresa.
Dades del(s) tècnic(s).
Actualitzacions.
Programa per a la confecció de la Memòria Tècnica de Disseny de Baixa
Tensió.
Programa per a la Confecció dels Certificats d’Instal·lació de Gas i JCA de
Gas Natural.
Programa per a la Confecció de les Memòries Tècniques Oficials de les
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE).
Programa Confecció dels Butlletins Oficials Interiors d’Aigua.

En el mateix dia de la presentació tot interessat que ho desitgi, podrà contractar la llicència anual i per
control remot IT9 li instal·larà i activarà d’immediat.
PONENTS: Sra. Imma Talamàs, gerent i informàtica i Sr. David Vicens, informàtic i cap de programació.
ADREÇADA: A tots els instal·ladors agremiats.

PREU: Gratuït.

PER INFORMACIÓ: Gremi d’Instal·ladors de Girona Tel. 972 412 615 formacio@elgremi.cat

Inscripcions on-line a www.elgremi.cat
Si és la primera inscripció, caldrà adjuntar el document del RGPD i la fotocòpia del DNI vigent

