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El programa de facturació per gestories
dissenyat per tu i els teus clients.

La teva feina, els teus clients
— una plataforma
!
Quipu és el software de facturació i gestió financera al núvol per gestories i
pensat pels teus clients. Perquè optimitzis els teus processos i inverteixis el
teu temps en el que realment importa: assessorar i aportar valor.

!

Connecta amb els teus clients i les seves dades en una mateixa plataforma i en temps real. Tota
la informació tal i com tu la necessites: ordenada, digitalitzada, segura, sempre disponible i
preparada per a ser validada i presentada.
Millora la productivitat, la comunicació, redueix costos, augmenta la teva capacitat de càrrega i
inverteix en innovació.
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Com funciona
— en 3 passos

!

1. Els teus clients processen la
informació	


!

Traspassa la part operativa als teus clients:
aporta valor amb una eina pensada perquè
duguin a terme la seva gestió administrativa
diària de forma fàcil i simple. Tindràn tota la
informació en temps real, ordenada i sempre
disponible.	


!
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2. Valida la informació y assessora	

!

Dedica el teu temps a validar la informació i
assessorar. Connecta amb les dades dels teus
clients en temps real: sense enviaments ni
incompatibilitats i sense esperar al final del
trimestre per comprovar la informació.
Gestor documental: les dades sempre
disponibles i segures.	


!
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3. Quipu t’autocompleta els impostos
i és compatible amb els programes
de comptabilitat	


!

Pels autònomos, Quipu autocompleta els
models tributaris perquè els presentis a
Hisenda en pocs clics.
Per empreses, pots importar tota la informació
al teu programa de comptabilitat.

La forma de treballar del demà
!
!
Fes crèixer el teu negoci: augmenta la teva capacitat de càrrega

!

• Redueix els costos operatius
• Dedica menys temps a tasques mecàniques y més a assessorar
• Traspassa al teu client la part operativa i ofereix-l’hi un major valor afegit
• Capta clients des de Quipu

!
Millora els fluxos de comunicació amb els teus clients

!

• Mantingues els avantatges del tracte personal i millora la relació a distància
• Al núvol: en temps real, sempre disponible, segur i accessible des de qualsevol dispositiu
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Pots començar avui mateix
!

• Sense instal·lacions, sense costos de desenvolupament ni manteniment, sense barreres
• Amb tots els protocols de seguretat que necessites
• No estaràs sol: el nostre equip d’atenció al client està al teu costat
• Usa Quipu sota la teva marca comercial
• Potencia la teva pàgina web: els teus clients accediràn a Quipu a través d’aquesta
• És la forma de treballar del demà: fes el pas abans que els altres

!

Funcionalitats

!

• Panell d’administració per gestories
- Crea i gestiona els teus clients
- Valida o rebutja la informació, bloqueja el trimestre al final de l’exercici, consulta l’històric
d’accions, autocompletat de models tributaris…
• Creació i gestió de factures, pressuposts, proformes, rectificatives...
• Gestió de clients, proveïdors i clients potencials
• Aplicació per digitalitzar tiquets i factures des del mòbil
• Exporta i importa les teves dades des d’Excel
• Gestió de pagaments, cobraments i bancs
• Control de gestió: categoritza ingressos i despeses
• Multiusuaris amb diferents rols

