
                                                               
 

 

 
IV Jornades d'innovació i solucions 

per assessories i despatxos professionals 

Col·legi Graduats Socials de Tarragona 

Ens plau convidar-vos a la IV Jornada d’innovació i solucions per assessories i despatxos professionals 
organitzades per Informàtica3 i Micrològic en col·laboració amb el Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona. 

La Jornada es celebrarà el 14 de novembre a la seu del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona (Av. 
Estanislau Figueres, 17). Durant el matí es veuran les diferents solucions que us permetran millorar 
aspectes importants de la gestió diària del vostre despatx amb l'objectiu que aconseguiu una major 
rendibilitat del vostre despatx, com ara l’escaneig de factures, control horari, gestió documental i 
comptabilització N43, entre d’altres. 

L'aforament és limitat, per reservar plaça podeu enviar un correu a info@e-micrologic.com amb les 
vostres dades de contacte i una persona de l'organització es posarà en contacte amb vosaltres. 

 

PROGRAMA 

09:30 a 09:45. Acreditació d'assistents. 

09:45 a 10:00. Presentació de la Jornada. 

10:00 a 10:15. Solucions per l'Intercanvi de dades entre els CLIENTS i l’ASSESSOR 

10:15 a 10:30. Solucions en software per assessories i despatxos professionals. MÉS INFORMACIÓ 

Informàtica3. La millor alternativa per despatxos que necessiten tenir tots els programes 
connectats en un únic entorn i a un preu immillorable.  

10:30 a 10:45. Solució per la gestió i control de la jornada laboral. MÉS INFORMACIÓ 

Mòdul marcatges. 

Mòdul control d’expedients. 

10:45 a 11:00. Solució per una bona presència i comunicació efectiva  a Internet. MÉS INFORMACIÓ 

Pàgina web per assessories disponible en 48 h i sense esforç. 

Servei automàtic de circulars pel vostres clients. 

11:00 a 11:15. Descans / Cafè. 

http://assessories.micrologic.cat/ca/consultoria-informatica-per-assesories
http://www.registrejornadalaboral.cat/ca
http://www.assessoriagestoria.com/ca/assessors-online.aspx


                                                               
 

 

 
11:15 a 11:45. Solucions en gestió documental y comptabilització automàtica de factures. 

DIFSASSESSORES: Demostració d’escaneig i comptabilització automàtica de factures. 

Enllaça amb les principals comptabilitats del mercat: Conta3 / A3 Asesor / Sage Despachos / 
Geyce i altres. 

MÉS INFORMACIÓ 

DIFSDOC: Una APP pels vostres clients que simplifica el procés de comunicació i d’enviament de 
documents des de qualsevol lloc entre client i assessor (factures, notes de despeses...) 

11:45 a 12:00. Solució per la comptabilització automàtica d'apunts bancaris (N43) 

DIFS 43: Una aplicació que permet comptabilitzar automàticament els apunts bancaris a partir 
del fitxer en norma 43 o en format Excel generat per les entitats bancàries. 

Enllaça amb les principals comptabilitats del mercat. 

12:00 a 12:30. Preguntes dels assistents i finalització de la jornada. 

 

TARRAGONA 
14 DE NOVEMBRE 

Col·legi de Graduats Socials 
Av. Estanislau Figueres, 17 

 

http://assessories.micrologic.cat/ca/serveis/escaneig-i-comptabilitzacio-automatica-de-factures

