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Visió d’Enginyeria és una companyia de Consultoria i Serveis en Tecnologies de la Informació i Gestió Empresarial; la nostra
experiència en aquests àmbits ja supera els 10 anys gràcies al nostre equip humà.

Durant aquest temps hem aconseguit una gran quantitat de casos d’èxit en implantació de productes i eines informàtiques
de moltes empreses i organitzacions.

L’experiència, la nostra filosofia de treball i l’alta qualificació dels nostres professionals consoliden dia a dia la nostra
empresa en una posició destacada dins del seu sector. Això ens ha permès especialitzar-nos en diverses àrees de negoci
que estan contribuïnt a mque estan contribuïnt a millorar la qualitat que caracteritza les nostres solucions, incrementant el valor afegit i constituïnt,
ara com ara, el nostre gran avantatge competitiu.

COM TREBALLEM

El nostre objectiu és proporcionar solucions informàtiques i de gestió adequades a cada client, utilitzant tecnologies i
metodologies avançades, implementar sistemes i desenvolupar programari a través de personal altament qualificat que
satisfan les necessitats dels nostres clients, complint criteris d’eficàcia, qualitat, competitivitat i rendibilitat.

VALOR AFEGIT

Si alguna cosa gaSi alguna cosa garanteix els resultats de la nostra feina, és l’alta responsabilitat en la gestió de projectes, amb una
planificació i control constant, seguint metodologies reconegudes i prenent com a base els estàndards de qualitat certificats.

- Els nostres professionals guien durant tot el procés al client, proposant solucions adaptades al seu negoci i possibilitats.
- Proporcionem sistemes escalables i fàcilment adaptables davant evolucions del vostre negoci o de la tecnologia, de la mà
  d’un grup de professionals coneixedors de la vostra casuística.

                         CERTIFICACIONS
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SOLUCIONS PROFESSIONALS

A3 Software

A3 Software es la marca de software de Wolters Kluwer España especialitzada en el desenvolupament de
solucions estàndard de gestió per professionals dels àmbits RR.HH. - Laboral, Fiscal i Comptable.

Gestioni totes les funcions del Departament de RR.HH. d’una manera més senzilla i eicient, reduint les 
tasques administratives gràcies a una complerta solució web, el Portal de l’empleat. 

Gestioni l’àrea laboral de la seva assessoria o departament de personal amb les solucions de gestió de 
nòmina i administració de personal amb la integració dels millors continguts legals en matèria laboral.

Gestioni la seva assessoria integrant qualsevol dada emmagatzemada en les aplicacions A3 Software,
compleixi els requeriments establerts per la LOPD ajudant-se d’un nou entorn de gestió i comunicació.

Solucions per la gestió comptable i iscal del negoci: Comptabilitat, Estimacions, IVA, IRPF, IS, CCAA i
Herències amb la integració dels millors continguts legals de materia iscal i comptable.
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A3 ERP / A3 CRM
· La suite a3ERP és la solució de gestió empresarial, adaptable, potent i d’ús intuitiu, que li permetrà
controlar i analitzar la informació dels diferents circuits administratius i productius de l’empresa en un
entorn de treball únic. Els productes han estat dissenyats per respondre a les necessitats de la petita i
mitjana empresa, amb els quals podrà crèixer al ritme que ho faci el seu negoci, evolucionant en
funcionalitats i llocs de treball.

· Gràcies a a3CRM tindrà accés a tota la informació generada en les realacions amb els seus clients i
proveïdors: identiicació, persones de contacte, comunicacions, accions realitzades i pendents a realitzar,
històric de vendes, oportunitats de negoci, etc., facilitant així, la presa de les seves decisions comercials.
a3CRM està integrat amb la solució de gestió empresarial a3ERP. Indicat per augmentar l’eicàcia del seu
equip comercial i planiicar accions de idalització per als seus clients.

a3ERP Base

a3ERP Profesional

3ERP Plus

a3ERP Premium

3
VISIÓ D’ENGINYERIA S.L. C/ Cadí, 24 - 08242 Manresa (Barcelona)
Tel. 902 908 055 · Fax. 93 874 97 79 · www.eng.cat · info@eng.cat

PENSAT PEL CLIENT DEL PROFESSIONAL



DOConline
DOCUMENTACIÓ ELECTRÒNICA DOConline

La utilització d’Internet com a un canal de reforç permet una millor comunicació i tramitació de la
documentació en temps real cap a clients i treballadors de forma que hi tinguin accés d’una manera més
fàcil i instantània. Amb DOConline, tindreu l’eina adequada per millorar el lux de la documentació; més 
agilitat, millor personalització i competitivitat que us desmarcarà de la competència.

Estalvi
Mitjançant Internet i DOConline es podrà mantenir una comunicació interactiva amb els clients i treballadors de l’empresa,
sense perdre temps amb gestions telefòniques, tràmits i desplaçaments. 

Facilitat d’ús 
La gestió i el manteniment de la plataforma és molt senzilla i accessible. S’han utilitzat estàndards en programació per 
facilitar-ne l’accés i la utilització. 

AAvisos i notiicacions 
Diverses maneres de notiicació als clients i treballadors en actualització dels continguts. Comunicació automàtica per eMail o
SMS son algunes de les característiques que integra el servei. 

Seguretat i accessibilitat
S’ha tingut en compte en tota la elaboració del projecte el compliment dels més alts protocols de seguretat així com els
estàndards de qualitat. 
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CONTROL DE PRESÈNCIA I ACCESSOS

La solució que necessita la vostra empresa
Fins ara era impossible tenir un control exhaustiu de la presència dels empleats d’una empresa; a partir d’ara, amb VisionTime ,
podreu saber amb exactitud les hores que treballen els vostres empleats, els retards que acumulen, les seves hores extres,
controlar les seves vacances y permisos que s’agafen, les retribucions que els hi corresponen per aquests temps, etc; tot en
temps real.
Amb VisionTime podreu tenir tants terminals com desitgeu, ins i tot en centres distants i comunicats per internet, això us
permetpermetrà tenir centralitzat tot el control de presència de tots els empleats en una sola base de dades.

Creeu VisionTime a la vostra mida
VisionTime funciona amb diferents mòduls. L’empresa pot decidir quins mòduls requereix en aquel moment, i quins
necessitarà en un futur, de tal manera que pot adaptar VisionTime a les seves necessitats sense sofrir un canvi brusc en el seu
sistema. Vision Time està desenvolupat amb tecnologies Microsoft, concretament .NET i SQL Server.

Beneicis

 · Diversos terminals de diferents fabricants

  · Il·limitades empreses

 · Il·limitades zones d’accés

 · Il·limitats treballadors

 · Arbre de grups de treballadors

 · Horaris

 · Calendaris

 · Canvis de torns

  · Càlcul d’hores i retards

 · Gestió d’incidències

 · Liquidació d’hores

 · Informes auto-gestionables

Vision Time
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SISTEMA DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ LOGÍSTICA

Vision Pack és un sistema de gestió de magatzems que permet optimitzar totes les operacions que es duen a terme en els
mateixos, com poden ser la recepció de materials, ubicacions, expedicions i inventaris; a més a més proporciona la capacitat
de planiicar l’estat del magatzem a temps real des d’un punt centralitzat.
Orientat a cobrir les necessitats dels magatzems de petites i mitjanes empreses. Proporciona informació a temps real
utilitzant terminals inal·làmbrics.

Vision Pack esta compost d’una part d’escriptori i una altre per a dispositius
mòbils. Inmòbils. Integrat perfectament amb A3 ERP i DOConline. Desenvolupat amb tecnologia
.NET i SQL Server com a motor de base de dades.

Prioritats
Comandes d’expedició amb prioritats i auto venda directa a magatzem.

Gestió de l’stock
Gestió de stock amb diverses metodologies: FIFO, PMP...

Temps real
Obtingueu informació a temps real.

OptimitzacióOptimització
Optimització de l’espai ísic, temps de recepció i expedició.

Control total
Comandes d’expedició amb prioritats i auto venda directa a magatzem.

Qualitat
Milloreu la qualitat en el servei al client.

Utilització
FFàcil utilització.

Vision Pack

6

Vision
    Pack

VISIÓ D’ENGINYERIA S.L. C/ Cadí, 24 - 08242 Manresa (Barcelona)
Tel. 902 908 055 · Fax. 93 874 97 79 · www.eng.cat · info@eng.cat



BOTIGA ONLINE ENLLAÇADA AMB A3.

Vision e-Commerce és un sistema de comerç electrònic que permet als clients publicar el seu catàleg de productes a internet
per facilitar la venda online, integrant tota la gestió de la vostra botiga des d’a3ERP, evitant problemes de duplicitats d’informació
i simpliicant la feina de manteniment.
Una proposta per aquelles empreses en les que les vendes a través d’internet constitueixen un pilar estratègic per al seu negoci,
com a forma d’ampliar els seus processos de venda, idelitzar clients o ampliar el seu canal. El producte integra precisament, i
amb mecanismes de fàcil ús, tota la funcionalitat i gestió d’un complet ERP amb la lexibilitat i eiciència d’una botiga virtual a
ininternet.
Amb Vision e-Commerce, disposeu d’un potent gestor de venda a internet, lexible i adaptable a les característiques de venda
propies del vostre negoci, mantenint la vostra imatge corporativa. Tanmateix, podreu dirigir-vos tant a clients inals (B2C) com al
vostre possible canal de venda habitual (B2B), utilitzant informació que ja teniu conigurada en a3ERP: articles, stock, clients,
tarifes, preus especials, talles, colors...
El software permet donar suport empresarial a les funcions necessàries per la gestió del vostre negoci web.

Manteniment d’articles i categories
Codis, descripcions, pCodis, descripcions, preus, fotograies, idiomes, ...

Manteniment de clients
Mantingueu els vostres clients web actualitzats cap a a3ERP al donar-se d’alta online

Recepció de comandes
Realitzats i conirmats pels clients des de la botiga virtual

Gestió de comandes
A través del sistema de gestió empresarial, com en qualsevol altre negoci (comandes
a pa proveïdors, servir comanda, albarà, facturació, contabilitat, control de pagaments...

Visualització de l’estat de la comanda
Directament a la botiga web, els clients podran veure l’estat de la seva comanda
a temps real

Tots els processos de gestió i explotació
De la informació que proporciona l’ERP (facturació, cartera, llistats, estadístiques,
inventaris, contabilitat, models iscals).

PPortal web completament personalitzat
Adaptació del portal a la vostra imatge corporativa

Vision e-Commerce
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E-gestor
Veu IP
Virtualització
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Serveis d’impressió
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E-gestor
La plataforma E-gestor pensada i creada per despatxos professionals, permet, d’una manera facil i intuitiva,
gestionar el contingut i l’estructura de la vostra web a l’instant i sense coneixements tècnics. Gràcies a la
seva integració amb DOConline, permetrà que els vostres clients disposin de tota la seva documentació
online a  través del vostre lloc web.

Promocioneu el vostre negoci a Internet
Amb E-gestor la vostra web transmitirà la imatge que el vostre negoci es mereix.

Sempre al dia
Evolucionarà al ritme de la vostra empresa.

Evolució permanent
La vostra web mai quedarà desfassada.

Us tUs trobaran a Internet
I podreu captar nous clients.

Una solució global uniicada
Ens encarregarem de tot

Fidelització dels vostres clients
Rentabilitzeu amb visites a la vostra web el contacte amb els clients

PERFECTAINTEGRACIÓ AMB
LA PLATAFORMA
DE DOCUMENTACIÓ
ELECTRÒNICADOConline
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Veu IP Voz IP
Les centraletes virtuals Oigaa són solucions que estan revolucionant la manera amb la qual les empreses
es comuniquen amb els seus clients, treballen amb els seus empleats i desenvolupen el seu negoci. Una
centraleta virtual que permet disposar d’ininites extensions sense necessitat de trobar-se en el mateix
lloc ísic. Utilitzable sobre qualsevol accés a Internet de banda ampla, amb un ampli ventall de funcionalitats
com missatges de benvinguda, cua d’espera, transferència de trucades, bústia de veu, etc.

Estalvi
Estalviï ins al 60% en trucades, quotes de manteniment de línies, lloguers de centraleta i banda ampla.

Fàcil instal·lació
Instal·lable sobre qualsevol connexió a Internet de banda ampla.
Sense intervenció inicial. Sense risc d’obsolescència.

Extensions il·limitades
Sense límit de línies o Sense límit de línies o extensions.

Funcionalitats avançades
Ventall complert de funcionalitats avançades de centraleta.

Trucades gratuïtes
Trucades gratuïtes entre treballadors, seus de l’empresa o
amb clients de VozTelecom.
Trucades il·limitades a ixes + pack de trucades gratuïtes a
mòbils d’Espamòbils d’Espanya i Europa.
Sense cost d’establiment de trucada, manteniment de línies
 i centraleta.

Numeració nacional i internacional
Numeració nacional geogràica nova o portabilitat de la existent.
Possibilitat de numeració internacional.
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Virtualització

Millori la eicàcia i disponibilitat dels recursos i aplicacions de TI gràcies a la virtualització. Virtualitzar una
infraestructura de TI permet reduïr-ne les despeses i augmentar-ne l’eicàcia, l’ús i la lexibilitat dels arxius
existents. Vegeu les cinc raons més importants per adoptar una solució de virtualització.

Tregueu més proit dels vostres recursos actuals: agrupeu els recursos d’infraestructura comuns i deixeu enrera el model
heretat d’“una aplicació per servidor” gràcies a la consolidació de servidors.

Disminuïu despeses del datacenter reduïnt la infraestructura i millorant l’índex de servidors a gestionar: la menor
quantitat de servidors i de hardware de TI es tradueix en menys requisits d’espai ísic, així com menys consum energètic i
refrigeració.

Augmenteu la disponibilitat de hardware i les aplicacions per millorar la continuïtat del negoci: realitzeu amb seguretat el
bacbackup i la migració d’entorns virtuals complerts sense interrupcions. Elimineu les interrupcions del servei planiicades i
recupereu-vos a l’instant dels incidents imprevistos.

Aconseguiu lexibilitat operativa: respongueu als canvis del mercat amb una gestió dinàmica dels recursos, amb un
aprovisionament de servidors accelerat i amb una millora de la implementació d’escriptoris i aplicacions.

Milloreu la capacitat de gestió i seguretat dels escriptoris: implementeu, gestioneu i superviseu entorns d’escriptoris segurs
als que els usuaris puguin accedir de forma local o remota, amb o sense connexió de xarxa, des de gairebé qualsevol ordinador
d’escriptori, portatil o tablet PC.
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Monitorització

El monitoratge de servidors consisteix en la vigilància de tots els serveis actius que una màquina ofereix.
Els serveis poden ser: web, correu electrònic, missatgeria instantània, base de dades, etc.

El monitoratge pot ser tant intern com extern. En el cas de l’intern, la vigilància es realitza des de la mateixa
xarxa on està instal·lat el servidor.
Quan el monitoratge és extern, s’utilitza una plataforma d’un proveïdor de serveis que es troba fora de la
nostra xarxa (normalment és una xarxa d’equips distribuïda mundialment).

El moniEl monitoratge extern és molt més iable, ja que és independent dels problemes que pot haver-hi dins de
la xarxa on es troba l’equip a vigilar. Una altra raó que recolza la seva major iabilitat és que els sistemes
compten amb sistemes composts per servidors distribuits per tot el món i, per tant, menys sensibles a
problemes puntuals en alguna de les xarxes on es troben instal·lats.

A visió d’Enginyeria hem creat un sistema
de monitorització remota on vostè disposarà
d’un especialista que revisarà la seva
infraestructura constantment i realitzarà
les intervencions i actualitzacions oportunes
del seu sistema.
Si ho desiSi ho desitgeu també podreu
rebre informes i alertes de les incidències
del vostre sistema, les actuacions realitzades
al respecte i també dels tests duts a terme.
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Serveis d’Internet

Som especialistes en disseny i programació web.
La realització dels serveis d’Internet es desenvolupa al nostre departament d’especialistes en tecnologies
web; dedicat única i exclusivament en tot el relacionat amb el món d’Intenet.

Inspiració i Investigació

Sempre atents a les noves tendències, en un mercat molt competitiu, intentem donar a les empreses una presència al món de les
noves tecnologies, adequant l’empresa al sector i tipologia als que pertany; un valor afegit que ajuda al bon funcionament de les
empreses.

Des del nostre departament, sempre hem cregut que el més important no és valorar positiva o negativament la presència de
l’empresa a Internet, per tant, sempre treballem de manera personalitzada per trobar la millor opció.

LL’èxit de qualsevol projecte es basa en una comunicació estreta i de coniança entre les diferents parts involucrades, per això
sempre intentem tenir una participació activa dels nostres clients, tant en el disseny com en el posterior manteniment i/o 
ampliació del mateix.
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Serveis d’Impressió

Oblideu-vos del manteniment, dels consumibles i de les avaries amb el preu per copia!

Sense sorpreses
Pagueu només pel que imprimiu, sense sorpreses.

Cost per copia
El cost per copia està basat en el consum mensual de pàgines impreses.

Presonalització
Restricció d’impressions en color opcional.

CControl total
Control total dels gastos d’impressió.

Únic pagament mensual
Oblideu-vos de pagaments fora de lloc, només tindreu un pagament únic mensual.

Garantia
Garantia tot inclòs durant 3 o 5 anys.

Estalvi
EstaEstalvieu ins a un 30% en els vostres costs d’impressió.

Tot inclòs
Manteniment tot inclòs gratuït, gestió de consumibles, revisions i reparacions.
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Còpies de seguretat. In situ / online

Amb el servei de còpies de seguretat tindrà les seves dades sempre segures.

Què és la còpia de seguretat ?
A través del nostre servei de còpies de seguretat, podem realitzar una còpia de les seves dades a un dispositiu remot a través
d’internet i amb les maximes garanties de seguretat i conidencialitat.

     · Completament automatitzat
     · Flexible
     · Molt fàcil de conigurar

Si ho pSi ho prefereix podem preparar el servei per tal que vostè mateix disposi de suports ísics on realitzar les còpies in situ.

És segura ?
Completament segura. Una vegada realitzada la còpia, la informació s’externalitza de forma immediata amb altas nivells de
seguretat. Les dades s’encripten abans de passar per la xarxa i segueixen encriptades als nostres servidors.

Com funciona ?
Únicament ha d’indicar-nos quins itxers desitja incloure a les còpies de seguretat i quan les vols realitzar.

Aquestes còpies es realitzaran de manera automàtica sense cap mena d’intervenció.

TTota la informació s’enviarà i es guardarà encriptada. 

Després de cada còpia, rebrà un correu electrònic amb els resultats per poder mantenir un seguiment de les seves còpies.

Si necessita restaurar de les seves dades, es pot fer des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
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