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Benvolguts/des companys/es, 

Us informem que la darrera sessió del grup de Noves tecnologies serà el proper  dilluns,  19 de novembre de 
2018, de 18.00h a 19.30h a la Seu de la Delegació Catalana c/Provença, 281, baixos de Barcelona on parlarem 
de CRM i ERP per oferir assessorament del futur al teu despatx i als teus clients. 

Aquesta sessió anirà a càrrec d’Albert Cabedo, economista soci de l’assessoria GAFIC, membre de l‘AEDAF i 

de l’Associació Espanyola d’Odoo. 

L’objectiu principal de la sessió serà fer una demostració totalment pràctica i real de com gestionar 

correctament un despatx professional amb un únic programa integral de gestió. Tanmateix, veurem com els 

nostres clients poden fer servir la mateixa eina per millorar i evolucionar la comptabilitat, fiscalitat i 

assessorament que els hi oferim. Els punts més rellevants que tractarem són els següents: 

- Explicarem com gestionar el teu despatx amb una única eina informàtica, veurem com controlar clients, 

projectes, tasques i informes per analitzar fàcilment el volum de feina de cada client, cargues de treball per 

empleat i poder planificar la feina setmanal de tot el despatx. 

- Explicarem com gestionar un CRM correctament i fer un bon seguiment de possibles nous clients. 

Veurem com comunicar-se eficaçment amb els clients des del programa, amb el nostre equip i les 

avantatges per reasignar tasques i seguiment de feines. 

- Analitzarem les avantatges de centralitzar informació, facturació, comptabilitat, comunicació, feines i 

projectes en una única eina. 

Programa 100% al núvol, la mobilitat i flexibilitat està garantitzada. 

- Com oferir aquest programa als nostres clients PIMES i grans empreses, per realitzar un millor 

assessorament i nous serveis d’anàlisis i reporting als clients. 

- Poder integrar la comptabilitat fàcilment pel propi client. 

- Confeccionar els impostos més habituals des del programa. 

Recorda que aquesta sessió és gratuïta per associats prèvia inscripció i està oberta a col·laboradors pagant 

una quota per assistència, tot i que de manera condicionada a l’existència de places lliures a la sala (el 

dijous abans de la sessió tots els col·laboradors rebran un e-mail confirmant o no la seva plaça). En tot cas, 

és imprescindible que tant associats com col·laboradors s’inscriguin, mitjançant el link a la nostre web que 

s’indica seguidament. Data límit d’inscripció: 12 de novembre de 2018. Recordar-vos que les places són 

limitades. 
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Us informem que aquestes sessions també es faran via streaming (només per visionar) a les diferents 

Delegacions de Girona, Lleida i Tarragona. Si us voleu inscriure-hi, podeu fer-ho mitjançant els enllaços 

següents: 

  

GIRONA STREAMING  https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-del-grup-noves-

tecnologies  

LLEIDA STREAMING  https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-del-grup-noves-

tecnologies 

TARRAGONA STREAMING   https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-del-grup-

noves-tecnologies  

 

En cas de que hi hagi documentació aquesta serà enviada per e-mail com a molt tard el mateix dilluns 

abans de les 13.30h 

Rep una forta abraçada, 

Jaume Mingot Mas 

Cap de grup Noves tecnologies 

de la Delegació Catalana-AEDAF 
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