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Solució Web: 
SISTEMA GESTOR DE COMANDES ON-LINE 

 
Què és el Gestor de Comandes On-Line? 
 

És una solució web de formaweb.NET© que permet als seus clients poder realitzar comandes des de 
la web de la seva empresa. 
 
El sistema permet als seus clients usar Internet  per a  realitzar comandes a la seva empresa. La 
aplicació web pot executar-se des d’una extranet (entorn segur on només  accedeixen els clients 
autoritzats o també a través d’un entorn web públic. (On el client pot seleccionar els productes 
dels seu catàleg de productes web mentre navega por les pàgines web de la seva organització 
sistema cistell de compra on-line.) 
 
Totes  les comandes s’emmagatzemen i poden gestionar-se per part del personal de la seva 
empresa a través d’una Intranet (entorn segur on només  accedeix  el personal autoritzat de la seva  
empresa) 

 

Com funciona? 
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1.-Els Clients de la seva empresa 
naveguen pel  catàleg  web dels 
seus productes i serveis i 
seleccionen aquells que volen  
incloure a la comanda. 
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2.-Els productes seleccionats 
s’emmagatzemen a una llista  en 
forma comanda. La comanda 
s’envia a través d’internet a la 
seva empresa. 
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