Benvolguts membres de la XCT,
Des de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
(XVAC), estem treballant per oferir cada cop més serveis d’interès per a les entitats membres!
Per això, i en el marc de la fusió entre la XCT i la XVAC, us presentem dues propostes (EXACT i
STRATYA) per implementar a la vostra entitat un Sistema de Gestió Integral (anomenat ERP
per les seves sigles en anglès, Enterprise Resource Planning). Es tracta d’un software online per
planificar la gestió interna de l’entitat: tècnica, administrativa i financera.
Un ERP us proporciona eines per poder gestionar els recursos i disposar de les funcionalitats
necessàries per tenir un major control i visió de la vostra organització. Alguns d’aquests
serveis són:
-

Comptabilitat i tresoreria
CRM, Sistema de Gestió de Contactes (dades personals, enviament correus-e massius,
etc.)
Seguiment horari
Anàlisi financer
Planificació i gestió de projectes

A continuació, us presentem una taula amb la proposta comparativa d’ambdós ERP’s, que com
veureu ofereixen serveis similars, però amb una diferència de preu important.
Aquesta diferència recau en que STRATYA ofereix un programa dirigit
a entitats que tenen una alta complexitat operativa de la seva gestió
interna. Disposen d’una plataforma en català, amb assistència personalitzada
presencial, ubicada a Vic.
Per altra banda, EXACT, amb seu a Holanda, ofereix un programa
estandarditzat, amb una ràpida resposta online, però també en català.
El seu preu, més econòmic, permet que qualsevol entitat pugui disposar d’un servei complert i
integral de la seva gestió interna, per molt petita que sigui.
A continuació trobareu una taula comparativa de les 2 propostes:

EXACT
COST IMPLEMENTACIÓ (1 VEGADA)
COST MENSUAL TOTAL
USUARIS ENTRAR HORES
ASSISTÈNCIA TÈCNICA TELEFÒNICA

ASSISTÈNCIA PERSONALITZADA
CRM
Seguiment d'hores, baixes, …
Comptabiliat
Anàlisi financer per projecte
Tresoreria i puntejat comptable
Declaracions d'Impostos
Nomra 42 i Norma 43
Personalització imatge factures …
Gestió de projectes
Planificació de projectes
PERSONALITZACIÓ

STRATYA
0€

725,00 €

30,00 €*
1 SENCER GRATIS + 12€ U.
2 HORES GRATIS + 4€ U.

28,00 €
5€ USUARI

0€ IL·LIMITAT online

0€ 1 hora/mes. Màx 4
trucades. Llavors pagant

A TRAVÉS DE PARTNERS

DIRECTAMENT ELLS

Sí Espai il·limitat
Sí
Sí
Si
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí 100 Mb
Sí
Sí
Sí
Sí
En procés
En procés
Sí
Sí
Sí

A través de partners
(Marketplace)

Directament amb ells

(*) – Els 30€ és el cost calculat a partir de l’hipòtesis que 6 entitats s’apunten al projecte
col·lectiu: el cost per entitat es computa amb 9,5€ fixes per entitat + (118,5/Nº entitats) + IVA.
En cas de ser més entitats, el cost mensual disminueix. En cas de ser menys entitats, el cost
mensual augmenta.

Aquelles entitats i altres organitzacions membres que estigueu interessades en gaudir
d’aquests serveis o obtenir més detalls i informació addicional, contacteu amb Sandra Carrera,
a scarrera@xct.cat o al 93.886.61.35
Un cop s’aconsegueixin un mínim d’entitats es farà també una sessió e formació per a conèixer
com funciona el programa.

