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GM Cloud Design és una empresa jove, i ho és tant pel que fa a la seva
trajectòria (va néixer al juliol del 2011), com per l’equip humà que hi ha
al darrere (emprenedors i col.laboradors de menys de 30 anys).
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La filosofia HAPPY CLOUD: és la nostra referència tant pel que fa al
funcionament i gestió de l’empresa, com pel que fa al tracte amb el
client i els col.laboradors. La nostra filosofia d’empresa.

Oferir el millor servei que som capaços, buscant sempre la màxima
satisfacció del client, i basant-nos en l’honestedat és com es generen
el bon ambient, les bones relacions i els bons resultats.
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Ara, volem anar un pas més enllà, presentem aquest nou projecte per
començar a caminar cap a l’objectiu fundacional de l’empresa,
transformar-nos en una empresa de cloud computing. Presentem:

Ara bé, aquest nou projecte no pretén substituir cap dels diversos
serveis que hem anat oferint i oferim: disseny i desenvolupament de
llocs web i botigues online (programació a mida, Wordpress,
Prestashop,
...),
programació
d’aplicacions
web
a
mida,
desenvolupaments diversos, etc.
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Durant els darrers anys ens hem anat trobant amb clients i
col.laboradors que compartien una necessitat: tenir un gestor
empresarial (ERP) connectat a la seva botiga física (mitjançant un TPV)
i/o a la seva botiga online.
És aquest el motiu pel qual encetem aquest nou projecte, que hem
dividit inicialment en tres productes diferenciats: CLOUD ERP, CLOUD
TPV i CLOUD DOC. Tres aplicacions al núvol pensades per treballar com
una de sola, perfectament sincronitzades entre si.
“CLOUD SERVICES by GMCD” pretén donar resposta a una necessitat
que cada cop s’està fent més present al petit i mitjà comerç: vendre a
una botiga física i a una botiga online, sense haver de portar dos
gestions per separat.
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CLOUD ERP

El primer dels productes és el
CLOUD
ERP,
un
gestor
empresarial que permet gestionar
el catàleg de productes (famílies,
productes, preus, estoc, ...),
clients i proveïdors, pressupostos
i facturació, entre d’altres.

Aquest producte permetrà d’una manera
fàcil gestionar el dia a dia de l’empresa amb
un alt valor afegit: treballa al núvol i és
accessible des de qualsevol lloc amb
connexió a internet.
A més, s’hi aniran afegint tota una sèrie de
mòduls o funcionalitats addicionals que
permetran al CLOUD ERP rebre dades de
diferents fonts, així com enviar i sincronitzar
dades a diversos destins.
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Aplicació al núvol accessible des de qualsevol lloc amb connexió a
internet.
Gestió del catàleg de productes: famílies, productes, atributs, estoc, ...
Gestió de tercers: clients i proveïdors.
Generació i control de pressupostos i factures.
Sincronització externa: importació i exportació de dades (altres ERP,
botigues online, comparadors de productes, marketplaces, ...).

INICI

+ Nou client

TERCERS

PRESSUPOSTOS

FACTURES

NOU CLIENT

Llistat clients

Nou client

+ Nou proveïdor

Proveïdor
Adreça

Llistat proveïdors
+ Pujar Logo

Codi Postal

Pais

Provincia
Email
Telèfon
Buscar client

CIF/NIF
CREAR
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CLOUD TPV
El CLOUD TPV és un sistema de terminal punt de venda complet.
L’avantatge principal és que es connectarà de forma totalment
transparent, via internet, al CLOUD ERP, cosa que permetrà la
sincronització de productes, clients i vendes. Aquesta informació la
tindrem disponible online d’una forma pràcticament immediata.

T P V
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TPV complet: ordinador amb pantalla tàctil, calaix de monedes,
impressora de tiquets, lector de codi de barres i software propi.
Escalabilitat: diversos TPV per botiga i/o diverses botigues. El CLOUD
TPV et permetrà créixer sense limitacions.
Aplicació al núvol: tenim la informació disponible sense importar on ens
trobem, només amb una connexió a internet.
Temps real: sincronització de dades a quasi temps real. Tant la
descàrrega de canvis al catàleg (famílies, productes, preus, estocs, ...),
com la càrrega de vendes.

QT.

PREU

Brandada de bacallà

x2

3,00 €

1

Aigua

x2

2,50 €

Copa de Vi Rosat

1

3,00 €

Truita

1

2,50 €

x4

2,50 €

Calamars a la romana

1

2,50 €

Hamburguesa de foie

x3

3,00 €

Pernil Serra

1

2,50 €

Morcilla

1

2,50 €

Bikini

1

2,50 €

Hamburguesa

x4

2,50 €

Pizza

x2

2,50 €
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ELIMINAR
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0

LOGOUT

C.FOIE I CEPS

CALENTES

FREDES

PIZZA

POSTRES

BEGUDES

BRAVES

TRUITA

LICORS I ...

HAMBUR.

TEMPORA...

VINS I CAV...

BIKINI

62,00€

TOTAL

7

CALENTES

1,50 €

Copa de Vi Blanc

Croqueta de ceps i foie

MEN

OBRIR
CALAIX

EFECTIU

ELIMINAR
LINIA

TARGETA

TOTAL

GUARDAR
TIQUET
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.
.
.
. . . .
. . .

DAVID MARTIN
PRODUCTE

C.FOIE/CEPS

FOIE

GAROINA

GAMBA AR.

MORCILLA

XISTORRA

CON GAMBA

M AG R E T

P T S . P AT AT A

EMP. CARN

,
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CLOUD DOC
Per últim, l’espai on s’emmagatzemarà tota la
documentació generada pel CLOUD ERP. Per
portar la gestió de clients i proveïdors,
pressupostos i factures, entre d’altres, és
necessària tota una sèrie de documentació.
Serà al CLOUD DOC on la trobarem.

B O CX
D

El CLOUD DOC ens centralitzarà tota aquesta
documentació d’una forma automàtica. Amb un arbre de
directoris automàtic, generat pel CLOUD ERP, on
trobarem tots els documents que s’hagin generat.
També tindrà un apartat d’arbre de directoris manual, és
a dir, podrem crear els nostres propis directoris i pujar
els arxius per tal d’usar el CLOUD DOC com un
magatzem d’arxius.

CLOUD DOC / 11

CLOUD DOC
Carpetes

Documents

Cloud Doc
Comandes a proveïdors
Contractes
Factures a clients (4)
Factura_01.pdf
Factura_02.pdf

FACTURA_01.PDF

FACTURA_02.PDF

FACTURA_03.PDF

FACTURA_04.PDF

FACTURA_05.PDF

FACTURA_06.PDF

FACTURA_07.PDF

FACTURA_08.PDF

Factura_03.pdf
Factura_04.pdf
Factura_05.pdf
Factura_06.pdf
Factura_07.pdf
Factura_08.pdf
Factures proveïdors
Pressupostos
Productes i serveis
Tercers

Pujar arxiu
Eliminar arxiu
Descarregar arxiu
Compartir arxiu
Crear Nova Carpeta
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Arbre de directoris automàtic: el CLOUD ERP el generarà de forma
automàtica i hi trobarem tota la seva documentació.
Arbre de directoris manual: podrem crear els directoris que necessitem
i pujar els arxius que vulguem.
Enllaços de compartició: compartir documents directament amb un
enllaç públic (per enviar les factures per correu electrònic, per
exemple).
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A GM Cloud Design intentem sempre donar solucions als problemes que ens presenten els
nostres clients, de fet els considerem sempre un repte i l’objectiu és superar-lo.
Ara, el repte ens l’hem marcat nosaltres. Desenvolupar els productes que engloba la marca
“CLOUD SERVICES by GMCD” serà tota una aventura, i també un gran esforç, però creiem que
pot valer la pena donar solució a aquesta necessitat que hem trobat.
L’objectiu que ens hem marcat és el de llançar els “CLOUD SERVICES by GMCD” el pròxim
01/07/2016, aprofitant el nostre 5è aniversari.
Aquest catàleg pretén copsar les impressions dels clients potencials sobre els productes i, a
partir d’aquí, definir l’estratègia de desenvolupament i les característiques i funcionalitats que
finalment tindran.
És per això que et demanem que ens facis saber l’opinió que et mereix aquest projecte, si creus
que pot ser-te útil per al teu negoci i si hi estàs interessat.

Pots contactar-nos al nostre web www.gmclouddesign.com, per
correu electrònic a info@gmcd.cat o per telèfon al (+34) 681 341 197.
També pots venir a parlar amb nosaltres a la nostra oficina del Centre
Comercial Cavallers de Palafrugell (Carrer Cavallers 28-30, local 35).

“CLOUD SERVICES by GMCD” és un repte. La
nostra
motivació,
superar-lo.
Volem
presentar-vos la nostra solució per a la venda
física i online, amb una única gestió
centralitzada i al núvol. Accessible des d’on
siguis i quan ho necessitis.

CLOUD

www.gmclouddesign.com

info@gmcd.cat

(+34) 681 341 197

