Reinventant la
productivitat
empresarial
pel mercat
andorrà.

Nosaltres…
Som el teu soci de negoci Microsoft a Andorra,
amb un enfocament jove, dinàmic, emprenedor i
amb una experiència de 15 anys.
A SucaSuc entenem la consultoria i la tecnologia
com l'eina de transformació i millora contínua dels
negocis dels nostres clients.
Experts en solucions empresarials pel mercat
Andorrà, des de solucions ERP, BI o formació.
Des del 2018 amb oficina central a Andorra,
incorporant personal contínuament. 10 persones
preparades per ajudar al sector empresarial del
país a créixer i potenciar el seu camí.
La nostra forma de implicar-nos es diferent, ens
comprometem amb els nostres clients i amb els seus
projectes.

Solucions…
Oferim tot un catàleg de serveis i productes
orientats a ser un proveïdor integral pel nostres
clients:

Soluciones ERP: Microsoft Dynamics 365 Business
Central
Soluciones ERP verticalitzades pel sector elèctric.
Soluciones CRM per vendes
Consultoría per desenvolupar funcional i
tècnicament estratègia de Business Intelligence
Solució del sector Hoteler, gestió i ERP.
Formació
Suport pel clients de solucions ERP i BI
Sistemes, configuració, ampliació i manteniment
de sistemes informàtics, Server o PC.
Allotjament de Dominis, Correu, Espai per tenir
aplicacions
Desenvolupament de pagines web

ERP…
La aposta de SucaSuc es per l’eina més implantada
al mon per gestió de la empresa:
Microsoft Dynamics 365 Business Central, la última i
mes renovada versió de Navision amb cada día
més funcionalitat i millores tècniques de tot tipus.
Cubrim Comptabilitat i Fiscalitat (adaptada a la
legislació d’ Andorra), Compres, Vendes,
Inventaris, Producció, Projectes, Recursos Humans i
Nòmina. Tot integrat automàticament.
Software amb una rapida implantació i funcionant
al nuvol, pot ser utilitzar des de qualsevol dispositiu
(ordinador, tableta, portàtil, telèfon mòbil.
Amb el processos de negoci integrats de forma
automàtica i aprofitant la productivitat que pot
millorar la gestió / rendibilitat del meu negoci.
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Soluciones Verticalitzades del
Sector Electric
Producte propi i únic al mercat, aprofitant la
nostra experiència al sector elèctric.
Solució completa pel sector de
comercialitzadores d’energia (electricitat i
gas) que conté tota la funcionalitat habitual
de Microsoft Dynamics 365 Business Central,
però a més a més totes les operacions
necessàries pel negoci:
Telemetría per incorporar les lectures
dels comptadors del clients
Tarifes de tot tipus per configurar la de
cada client
Mòdul de rendibilitat
Connexió amb REE i REN per la
compra d´energia

Solucions CRM
Tota la sistemàtica i procediment que necessitem pel
nostre departament comercial o de Post Venta.
Per que es necessari que tota la comunicació amb
clients o possibles clients quedi en mans de l’empresa.
Campanyes, Mailings, Ofertes i seguiment exhaustiu…

Sector Hoteler
El funcionament d’un Hotel es especial. Conceptes
com el de l’habitació, el Mini-bar o el restaurant
necessita d’una eina que ajudi al seu control i que
faciliti els processos.
Disposem de solució especialitzada per negocis
d’hotel, amb tot el que és necessita i tota la gestió
integrada del negoci. La Comptabilitat, la facturació
o l’inventari de begudes, entre d’altres, ja no serà
un problema.

Projectes y Soluciones BI
Per que sempre tenim un món de dades, i a més a
més que surten de moltes fonts diferents.
L’ ERP o la comptabilitat, un excel d’inventaris o
l’aplicació de vendes….
Les persones que dirigeixen els departaments o
l’empresa no poden estar mirant llistats diferents
una vegada al mes. L’ informació ha de ser real,
obtenir-se ràpidament i m’ha de permetre prendre
decisions importants.
Les eines de intel·ligència de Negocis (BI) que
oferim ens permeten treballar en la definició dels
indicador i les dades que necessites.
T’ajudem a definir que cal veure de la teva
companyia, on l’hem de buscar i t’ho posem en
marxa per que puguis gestionar tot el negoci amb
dades a la mà.
Tot gràfic i des de qualsevol lloc amb el teu
dispositiu.

Suport

Volem oferir al mercat la solució completa.
Volem acompanyar-te en tot el camí, que tinguis
l´oportunitat de tenir un servei de Suport que
t’ajudi en el teu dia a dia quan tinguis un problema.
Tots hem tingut experiència de tenir eines per
treballar que, sent bones o no, no tenen cap ajuda
on poder recórrer totes aquelles vegades que tenim
problemes.
Per Clients amb solucions Microsoft, hem preparat
un departament dedicat a seguir i resoldre els teus
problemes.

Formació…
Tenim en marxa el nostre pla de formació per
usuaris, oferint cursos contínuament i sota demanda
dels programes més utilitzats a la empresa:
Excel
Word
PowerPoint
Power Bi
Microsoft Dynamics 365 Navision
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Per que aprendre es la solució, i sempre es millor
invertir en el personal que tinc que iniciar
dinàmiques de canvis continus.
Podem adaptar-nos al que necessites. A les nostres
instal·lacions tenim la nostra sala dedicada a
formació amb tot el que cal, però podem també ferho personalitzada-ment a les teves oficines.

Web i sistemes amb clients

És el nostre interés poder oferir una solució a totes
les necessitats de l’empresa.
En un món totalment electrònic com el que tenim, és
incomprensible que no estiguis a WEB i/o xarxes
socials.
Les persones busquen al buscadors d’internet
qualsevol cosa que necessiten. Hem de ser-hi.
Hem preparat paquets de noves Pagines Web per
que el teu negoci pugui estar a l’alçada necessària.
Auto-adaptatives pels mòbils, amb comerç
electrònic o sense, amb sistema de reserva de cites,
amb catàleg de productes o serveis, de tot el que
cal per tenir l’impacte i ser molt competitius.
Des de paquets preconfigurats a solucions a mida
de les teves inquietuds.

Sistemes i Configuració
Dintre des nostres serveis oferim feines de
configuració i manteniment de servidors físics, de
servidor al nuvol, d’ ordinadors i de tot el que es
pugui necessitar pel negoci.
També podem buscar les millors opcions pels
vostres requeriments.

Dominis, Correus i Hosting per
aplicacions
Tenim també la possibilitat de Configurar, Mantenir
i fer Créixer el vostres Dominis d’internet, comptes
de correu o espais al núvol per aplicacions de
l’empresa.
Assessorament, rapidesa i molta flexibilitat.
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