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GP7

ho fa possible

U Fàbrica d’ofertes
L’assistent del GP7 permet que un usuari sense qualificació tècnica
introdueixi en forma senzilla els 4 paràmetres que sap especificar el client
(nº pàgines, paper, tintes, …).
Acte seguit GP7 optimitza el càlcul de l’oferta per múltiples quantitats
d’exemplars.
L’allau d’ofertes generades des del GP7 permet rebre un nombre
significatiu de comandes.

U Preus de mercat
GP7 permet una completa i senzilla tarificació d’aquests preus, per que
les ofertes realitzades tinguin la condició clau per a ser acceptades:
un preu competitiu.
Cada operació (impressió, plastificat, plegat, …) té prevista l’introducció
dels paràmetres habituals del mercat que li són pròpis.

U Costos condicionats als preus
GP7 integra el coneixement dels processos de les Arts Gràfiques, calculant
en forma precisa, i transparent a l’usuari, els costos de cada operació, tenint
en compte els costos hora, tarifes de paper i subcontractacions.
La comparació d’aquests costos amb els preus de mercat permet
l’adequació de les màquines, personal, horaris i processos per a assolir
la rendibilitat desitjada.

U Taller i compres com un rellotge
La fitxa tècnica creada pel GP7 per a cada treball, permet :
z ordenar les compres de paper en forma automatitzada
z generar les ordres de treball precises pel taller
z fer les comandes ben detallades als subcontractistes
per realitzar les feines d’acord a les previsions :
g servei al client
z termini de lliurament
g rendiment esperat
z cost ajustat
El seguiment puntual de tot el treball realitzat al taller permet la correcció
de les desviacions puntuals, així com el coneixement dels ratios productius
pel procés de millora continua.

U Qualitat i servei

Tant per la senzillesa d’ús com pel seu cost (assumit mitjançant una còmode tarifa plana que
integra el cost de llicències, formació, implantació i assistència), el GP7 sembla que no hi sigui,
facilitant que l’impressor es desentengui de les tasques de càlcul, organització i control, i es
concentri en donar la qualitat i servei exigida pel client.
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