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L’experiència
A Informàtica3® ens dediquem des de 1980 a 

la creació de software de gestió.

La nostra missió és oferir un producte àgil i 

proper als usuaris que els faciliti l’administració 

de la seva empresa a través de programes 

pensats i definits amb un alt coneixement tecno-

lògic mantenint, alhora, una aposta decidida per 

la senzillesa en l’ús.
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àgil
Minimitzar l’esforç d’aprenentatge dels nostres 
programes amb un objectiu: donar valor 
afegit al seu negoci.

Assessorament

L’acompanyem durant el procés d’iniciació  per 
conèixer a fons les prestacions de cada programa 
i ajudar a familiaritzar-se amb les prestacions del 
programa que puguin ser de més utilitat per al seu 
negoci. Escollir la forma de comunicació que 
millor s’ajusti: via telefònica, curs on-line, o bé, a 
través del seu distribuïdor habitual.

Manteniment

PAD (Programes Al Dia)
La seguretat d’utilitzar la versió del programa 
més adient, amb actualitzacions, canvis 
legislatius, noves prestacions, evolució 
tecnològica, etc. 

STI (Servei de Telemanteniment per Internet)
Podem resoldre  les incidències que es puguin 
ocasionar a través de diferents canals incloent, 
també, l’accés directe a l’ordinador de l’usuari.

proper
El nostre sistema de treball es caracteritza per 
oferir-li l’opció de poder estar en contacte 
permanent per donar resposta immediata a 
les seves necessitats.

Software àgil i proper

La dedicació durant 30 anys al sector del software 
de gestió ens ha aportat un ampli coneixement i 
compromís amb el que fem. De la mà dels nostres 
clients oferim programes de qualitat pensats per fer 
més fàcil la gestió de la seva empresa. 30 anys amb 
una mateixa idea: crear software àgil i proper.



Els nostres programes especialitzats en gestió empresarial, despatxos professionals i empreses turístiques 
aporten solucions intuïtives que s’adapten a les necessitats de cada usuari.

La visualització clara i directe de tots els continguts en una sola pantalla facilita la comprensió del programa 
i la utilització del mateix.
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GESCO 3 Gestió General

Optimitza la gestió global de la seva empresa: facturació a clients, compres a proveïdors, control de l'estoc, 

confecció de pressupostos, preparació de comandes i albarans, gestió de la fabricació, consums i ordres de 

treball, trameses de mercaderies i control dels cobraments i pagaments. També administra una Gestió de 

Contactes (CRM) per fer el seguiment de totes les seves accions comercials i crear noves oportunitats de 

venda. Permet l’enviament directe de tots els documents via correu electrònic, per agilitzar la comunicació amb 

el client. Realitza la comptabilització automàtica d'assentaments al programa CONTA3.

TERVEN 3 Terminal Punt de Venda (TPV)

Dóna resposta a totes les necessitats de la venda de taulell: confecció ràpida de tiquets de venda, albarans i 

factures, control dels moviments de caixa, cobraments en efectiu o amb targeta de crèdit. Pot funcionar amb 

pantalla tàctil i permet configurar la connexió de diversos dispositius com ara lectors de codi de barres, visors, 

balances o caixons portamonedes.

VENDIR 3 Prevenda i Autovenda (PDA)

Resol la facturació i la presa de comandes d’empreses o professionals que volen registrar les seves operacions 

de venda mentre estan en ruta. La seva operativa permet la recollida de comandes, l’entrada de les dades dels 

clients, la confecció d’albarans i factures, l’arqueig de caixa i els rebuts pendents de cobrament. Està dissenyat 

per funcionar exclusivament en un terminal portàtil PDA. Treballa conjuntament amb el programa GESCO3 

instal·lat en un ordinador central. La connexió entre el terminal portàtil PDA i l’ordinador central pot realitzar-se 

directament mitjançant cable, wi-fi, bluetooth o per Internet. 

Aplicacions que 
optimitzen la gestió 
global de l’empresa, 
ressolent de manera fàcil 
i intuïtiva, les necessitats 
de cada usuari.

GESTIÓ EMPRESARIAL



CONTA 3 Comptabilitat General

A partir dels assentaments introduïts, podrà gestionar 

l’administració comptable de la seva empresa, 

consultant els extractes de subcomptes, 

confeccionant balanços de comprovació, 

declaracions fiscals, llibres fiscals i comptables, i 

elaborant els Comptes Anuals per al seu dipòsit al 

Registre Mercantil. Per als clients dels despatxos 

professionals s’ofereix una versió reduïda que no 

confecciona les Declaracions Fiscals.

NOMINA 3 Nòmina i Seguretat Social

Confecciona les nòmines, els contractes i els 

certificats dels treballadors de la seva empresa. 

Genera els documents de cotització i afiliació a la 

Seguretat Social (TC's i AFI), les retencions del IRPF 

tant pels treballadors com per als professionals 

independents (Mod. 110 i 190 de l’AEAT), 

comunicació de contractacions a l’INEM (contrat@).

FISCAL 3 Impresos d’Hisenda

Permet la confecció i edició de les principals 

declaracions per a l’Agència Tributària (AEAT). La 

introducció de les dades es pot fer de manera manual 

o bé per importació de CONTA3 o NOMINA3. Alguns 

dels models que es poden confeccionar són el càlcul 

de mòduls, l’impost de societats, IVA, IRPF, etc. Les 

declaracions es poden obtenir en diversos formats de 

presentació: telemàtic, telemàtic per lots, impressió 

en formulari o llistat esborrany.

FINCA 3 Administració de Finques

Entre les seves prestacions inclou el càlcul 

automatitzat de les provisions de fons a partir d’un 

pressupost, la generació de càrrecs especials, la 

gestió de remeses de rebuts, un registre 

d’incidències, control d’assistència i votació a les 

assemblees de la comunitat i el càlcul de la liquidació 

al final de l’exercici per a cada copropietari. 

L’estructura del programa, en forma de petita 

comptabilitat, possibilita també el control dels 

comptes de la comunitat a través d’extractes i 

balanços.

Programes que 
gestionen d’una forma 
àgil l’administració 
comptable, fiscal i 
laboral de l’empresa.

DESPATXOS PROFESSIONALS



HOTEL 3 Gestió d’Hotels
Un programa pensat per gestionar el seu hotel, planning en pantalla, control de reserves per número i tipus 

d’habitació, canvis d’habitació, entrada ràpida de càrrecs, facturació separada per particulars i agències, 

control de la producció diària, resum de caixa, confecció de les llistes de policia i de l’estadística mensual de 

turisme per l’INE, entre d’altres utilitats. Un programa pensat per facilitar-li la gestió diària.

CAMPI 3 Gestió de Càmpings
Per gestionar el seu càmping, planning en pantalla, control de reserves per número i tipus de parcel·la, entrada 

de variacions de serveis ordinaris, entrada immediata de càrrecs, facturació separada per particulars i agències, 

control de la producció diària, canvi de moneda incorporat, resum de caixa en efectiu, targetes o monedes 

estrangeres, confecció de les llistes de policia i de l’estadística mensual de turisme per l’INE, entre d’altres 

utilitats. Un programa pensat per agilitzar-li la gestió diària.

RESTA 3 Gestió de Restaurants
Soluciona totes les necessitats del seu restaurant, gestió de reserves, entrada dels càrrecs de cada taula en el 

moment de fer la comanda, amb la possibilitat que la cuina i el celler les rebin a través d’impressora; facturació 

de clients, control de caixa, cobraments en efectiu o amb targeta i impressió dels documents en l’idioma del 

client. Addicionalment, si es combina amb GESCO3, permet portar el control de l’estoc dels productes.

Aplicacions que ofereixen 
totes les prestacions d’una 
manera pràctica i senzilla. 
Permet planificar, controlar 
reserves, canvis, entrades i 
comandes fàcilment.
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