
06GMAO
CLOUD

Descripció de la solució:
GMAO (Gestió del Manteniment Assistit per 
Ordinador) és un software fàcil i aadaptable per 
mantenir al dia el teu negoci. S’encarrega de la 
gestió de totes les tasques de manteniment i 
processos. 

La filosofia d’aquesta nova tecnologia és el control centralitzat dels 
diferents equips o simplement dels actius. Des del teu ordinador o 
smartphone podràs supervisar totalment les tasques que componen el 
teu negoci. 

Quin tipus de tasques es poden gestionar a través del software 
GMAO?

 1. Autoassignació per parts: Estalvia temps en l’assignació de les  
 ordres de treball. 

 2. Control de temps: Controla la qualitat en temps de resposta de  
 les teves actuacions. 

 3. Gestió documental: Afegeix tota la informació necessària pel   
 treball (contractes, plànols, manuals, desmuntatge de màquines)

 4. Partes personalitzats: Cada part, cada màquina, cada període...  
 amb el seu model de checks adequat. 

Segmentos:
 - Segment III (0-3 empleats)
 - Segment II (3-9 empleats)
 - Segment I (10-50 empleats)

Categoria: VI - Gestió de processos
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 5. Gestió de permisos: Controla qui pot fer què, a nivell de grup o  
  individualment. 

 6. Centro de costos: Obtingues informació sobre el cost/ingrés de  
 cada actuació, tècnic o proveïdor.
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Preu de la solució:
Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a l aparemtrització 
per la definició de les particularitats dels processos de gestió de l’empresa. 

Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments d’empreses de 
la següent forma:
 - Segment I (10-menys de 50 empleats): 100 hores de parametrització
 - Segment II (3-menys de 10 empleats): 30 hores de parametrització. 
 - Segment III (0-menys de 3 empleats): 8 hores de parametrització.

Existeix un escalat de preus a 
partir del qual el preu de cada 
usuario es redueix entre un 
15% - 20%. 
Els escalats existents són:
 1- 3 usuaris
 4-7 usuaris
 7- 14 usuaris
 Més de 14 usuarios

La solució té un sistema de 
preus basat en el model de 
subscripció amb un pagament 
inicial com a startpack que va 
des del mòdul bàsic de gestió 
de només 1 usuari fins a un 
nombre il·limitat d'usuaris.

GESTIÓ 1 

USUARI

Quota anual:

318€
/any

Starpack 1 usuari:

917€
/any

GESTIÓ, 

COMPTABILITAT 

I IMPOSTOS 1 

USUARI 

Quota anual:

861€
/any

Starpack 1 usuari:

1.617€
/any
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