Benvolguts /des,
Ens plau presentar-vos el programa de SAI per a ENTITATS i en CATALÀ
La nostra empresa SAI, S.L. porta des del 1989 dedicada a la confecció de programes informàtics a
mida de les necessitats dels nostres clients.
Un dels nostres informàtics va ser President d’un Club de Bàsquet durant vàries temporades i la
necessitat de gestionar-la des d’un programa va ser la que ens va portar a confeccionar-lo.
Darrera d’aquest vàrem venir altres, i va néixer SAIENT60 pensat i creat per a entitats com poden ser
un Casal de Gent Gran, de Joves, un Esplai, una associació de professionals (homes i/o dones), ...
Un programa que contempla :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

els llistats de socis ordenats per adreça, activitat, edat, etc..,. en un sol clic,
l’emissió automàtica dels rebuts de les quotes, derrames i altres conceptes,
les possibles factures a patrocinadors o altres despeses subvencionables,
generar automàticament les remeses i crear el fitxer XML en SEPA per la banca electrònica,
reclamar en un clic les devolucions i poder fer el seguiment del recobrament,
generar de forma automàtica en temps real, els moviments de tresoreria (a la caixa i al banc),
accedir a balanços i pressupostos per presentar a les assemblees només demanant el llistat,
tenir una gestió de les activitats, actuacions, tallers, una a una amb tota la seva documentació :
objectius, costos, imatges, participació, valoració,..., i emissió directa de rebuts si convé.
obtenir la informació per omplir d’una passada les sol·licituds de subvencions o convenis,
controlar les subvencions i convenis demanats, atorgats i justificats en una sola línia,
aconseguir la relació de costos a justificar per a cada subvenció i exportable a Excel,
importar tots els socis i els moviments del banc des d’EXCEL per iniciar amb SAIENT60,

Podeu gaudir de la subscripció anual a SAIENT60 a partir de 180€, és molt possible que la quota anual
d’un sol soci cobreixi en part o en la seva totalitat aquest cost. Hem procurat que el preu del programa
no exclogui a cap Entitat.
Disposem de la versió DEMO amb 60 dies de prova. Demaneu-nos-la !!
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