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Campus
Professional Online: Avant
Manager
Imatge:
© Avantmanager

Entitat Organitzadora : COAC
Lloc: Streaming
Demarcació : COAC
Data inici : Dimarts, 22 setembre, 2020
Horari: De 12 a 14 h
Tornar
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En aquesta Jornada Tècnica On-line del Campus Professional s'analitzaran les darreres
novetats de l?aplicació Avant Manager per a la gestió eficient del despatx d'arquitectura, com
ara la gestió intel·ligent d?emails, la nova App per a mòbils, etc i es farà una demostració
pràctica per a la gestió integral del despatx, els projectes i els clients, mostrant les eines més
interessants que ofereix Avant Manager a l?arquitecte
El programa de la jornada és el següent:
Darreres novetats de l?aplicació Avant Manager per a la gestió integral del despatx
d?arquitectura:
Gestió intel·ligent d?emails. Integració dels emails al sistema de gestió del despatx.
Automatització de la creació de carpetes dels projectes en el servidor del despatx.
Nova App per a telèfons mòbils.
Nou Portal del Proveïdor.
Eina per a automatitzar el compliment del Nou Reglament Europeu de Protecció de
Dades.
Eines bàsiques d?Avant Manager per a la gestió eficient del despatx:
Gestió d?ofertes d'honoraris, factures emeses i rebudes, fulls de despeses, registre
d?hores dels empleats, currículums de projectes, etc...
Control de costos, marges i producció, de cada projecte i del despatx en general
Gestió del despatx en un entorn multi-idioma, multi-empresa i en un entorn internacional
Gestió de la cartera de clients

Demostració pràctica de gestió del despatx d?arquitectura
Torn de preguntes i resolució de dubtes dels assistents.
La jornada anirà a càrrec dels socis fundadors d'Avant Manager, Jordi Oliva Natal i
David Rotllan Corbella
Per assistir a la jornada, cal inscripció prèvia clicant aquí [3]
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