
DIGITALITZACIÓ DE NOTES DE 
DESPESES I FACTURES

Distribuïdor autoritzat GOLD de:

Gestiona a través de l'aplicació les notes de despeses, viatges 
i factures en un sol clic, a més totalment integrada amb 
a3ERP i homologada per l'Agència Tributària d'Espanya, 
Navarra i el País Basc.  
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Distribuïdor autoritzat GOLD de:

Optimitza el procés de gestió de despeses amb
l’aplicació més ràpida del mercat que sintegra 
completament amb el teu a3ERP.

Característiques
• Estalvi de temps i costos: Accelera el procés d'aprovació i liquidació de despeses. És fàcil per als comercials, tècnics i  
 personal que es desplaça. Facilita la gestió del departament d’administració fent-la fluida i eficaç.

• Integrat amb a3ERP: S'integra automàticament i al 100% amb el teu a3ERP per a una gestió comercial i administrativa  
 completa.

• Homologats: En digitalitzar el tiquet o factura amb l'App o el tauler de control es genera un PDF que és vàlid davant  
 l'Agència Tributària.

• Control en temps real: Registra cada tiquet o factura fent una foto amb el mòbil en el moment que es produeixen, i  
 els comptabilitza en temps real. Coneix a quin tipus de despeses s'incorre amb més freqüència.

• Digitalització: Evites temps a introduir les dades a mà. Sense manipular ni arxivar paper.    

• Senzillesa i intuïció: Actualitzacions i millores quinzenals de l'App i el backoffice. Informació fàcil i detallada mitjançant  
 estadístiques temporals de tipus de despesa i altres conceptes.   

Registre nova despesa
•  Amb un sol 'klik' captura la imatge del tiquet o  
 factura. En breus segons, el lector òptic OCR   
 s'encarregarà d'emplenar totes les dades per tu.

Liquidacions
•  Liquida mensualment o pel període que vulguis.

•  Els extractes de les despeses els fa el programa. 

•  Les liquidacions s'envien a la persona o departament  
 administratiu responsable de la revisió i l'aprovació.

Digitalitza tiquets i factures
•  Digitalitza tots els tiquets i factures dels viatges, des-
 plaçaments i esdeveniments de tots els treballadors  
 en temps real (dietes, pàrquing, quilometratge, etc).

•  Digitalitza factures de proveïdors (compres, matèries  
 primeres, subministraments, lloguers, serveis, etc.).
 

Conciliació bancària
•  Integra de manera àgil i segura els moviments   
 bancaris, i els sincronitza amb les despeses.   

Dashboard
•  El tauler de control proporciona anàlisis que serveixen  
 per veure en quines despeses incorre cada usuari.

•  Confecciona automàticament tot tipus d'informes en  
 PDF, així com per pantalla, per revisar-los.

Bestretes
•  Amb la pròpia App, sol·licita una bestreta al responsable   
 de departament o administració. 

•  Espera a rebre la notificació al teu mòbil, i immedia-
 tament ho veuràs reflectit al teu saldo de caixa.

Recuperació de l’IVA
•  De forma automàtica ofereix la recuperació de l'IVA   
 mitjançant la reclamació de tiquets i factures dels negocis  
 (empreses i autònoms) on s'hagi generat qualsevol   
 despesa. L'àmbit de reclamació és nacional.

Configuració
•  Introdueix les despeses en qualsevol de les   
 empreses que tinguis configurades, a qualsevol  
 divisa ia qualsevol país.


