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Llegenda 
 

       Trobareu aquesta informació a les vídeo càpsules formatives. 

 

        Atenció _ Important  

 

🚩 Enllaç per ampliar informació 
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Definició del mòdul 

Funcionalitats 

El mòdul de ventes (o pressupostos) té la funció de preparar una oferta econòmica per al client. 

Depenent de la nostre activitat, per exemple, si oferim projectes d’assessorament, consultoria, 

formació, implementació, podrem generar pressupostos comercials en funció dels productes o 

serveis configurats prèviament. 

Aquesta aplicació està especialment relacionada amb aquests dos mòduls: 

- CRM, en el cas de treballar les oportunitats comercials amb Odoo prèvies a l’enviament del 

pressupost comercial, haurem de relacionar la oportunitat amb el pressupost. 

- Facturació i Comptabilitat, ja que podrem  generar directament la factura del producte venut 

o servei realitzat, podent portat tota la comptabilitat si es vol des d’Odoo. 

Avantatges: 

★ Interfície d’usuari simple  facilitant l’adaptació dels equips de treball. 

★ Minimitzem la pèrdua d’informació, al contar amb la informació relacionada i 

connectada entre els diferents mòduls.. 

★ Permet crear pressupostos o comandes d’una manera àgil i ràpida. 

★ Ajuda a un millor seguiment dels pressupostos o comandes. 

★ En definitiva, facilita el treball en equip, tant dins de la organització com en la relació amb 

els clients o altres actors. 
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2.  Començar amb el Mòdul de Ventes        

Esquema global del procés 

 

 

Aquest esquema representa un procés complet de venda a l’Odoo, aplicable a una entitat que 

vengui Serveis a Clients i que vulgui treballar per projectes. 

No sempre es passa per totes les etapes, això depèn de com es dissenyi el nostre cicle de venta. 

Per exemple, si els nostres productes / serveis són estables només els configurarem al 

començament de la nostre activitat i només els editarem quan sigui necessari modificar alguna 

cosa. 

Com s’ha introduït a l’apartat anterior, les persones encarregades de l’activitat comercial poden 

utilitzar el Mòdul de CRM per crear oportunitats comercials i fer seguiment de les mateixes, o 

directament crear comandes des del Mòdul de Ventes. 

 

Definició dels productes 

És important començar contestant aquestes dos preguntes per a una correcta configuració:  

 

¿Què venem i com es factura?  
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1) ¿Què venem? 

- S’ha de definir els productes des de Ventes -> Productes 

 

Nota: Odoo, sol presentar alguns filtres per defecte a la barra de cerca. En aquest cas, 

apareix el filtre “pot ser venut”. Si el traiem, tindrem tots els productes.. 

Es canvia com visualitzar la informació a “listview”, per tal que aparegui en forma de llistat 

i s’activin els botons de Crear/Importar: 

 

 

  



 

 

 

ESS ECO 4.0 7 Digitalització de l’Economia Social i Solidària 

 Dades obligatòries:   

(1) Nom. I també indiquem si pot ser venut i comprat. 

(2) Tipus de producte: si es tracta d’un bé (consumible) o d’un servei. Segons es tracti, Odoo activa 

diferents pestanyes per personalitzar la configuració. 

Vegem, per exemple, el cas d’un servei que pot ser venut com un “assessorament”. Odoo permet 

configurar a la pestanya de ventes com volem facturar-lo i quin seguiment del servei volem 

aplicar. Aquest punt és important, ja que és possible crear directament un projecte un cop 

confirmada una comanda de venta.  

 

(3) Categoria: per defecte “All”, realment no és obligatori crear categories, dependrà de les nostres 

necessitats com a organització. 

2) ¿Com es factura? 

- Tenim vàries opcions: a preu tancat, per hores, depèn del client. 

- ¿Necessitem aplicar descomptes? És possible habilitar varis preus en un producte, si 

habilitem les opcions: Ventes -> Configuració -> Ajustos -> Preu -> opcions:  

Descomptes, múltiples preus de venta per producte. 
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També podem afegir una descripció del producte, per saber més sobre la venta del producte, 

que serà visible a la documentació de la comanda (factures, albarans). 
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        Atenció _ Important: tot i que no sigui obligatori per sonar d’alta al producte, és important 

prestar atenció a l’impost client, per modificar-lo quan sigui necessari: 

 

 

 

3. ¿Com donar d’alta un pressupost?        

Crear un pressupost. 

Els principals elements per realitzar un pressupost són: 
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●  Client: seleccionem al client si ja està donat d’alta a la nostra base de dades (Mòdul CRM 

> Clients). 

Si fos un nou client, Odoo permet que s’afegeixi directament des d’aquí:  

         

 

Afegim direcció d’entrega i direcció de facturació. Si falten dades essencials per a 

processos posteriors, com per exemple crear la factura, es por completar i actualitzar en 

qualsevol moment. 

Nota: aquestes dades ja estaran complimentades si abans hem creat la oportunitat.  
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●  Tarifa: es tria la tarifa a aplicar en tot el pressupost. Les tarifes es poden personalitzar en 

funció de les necessitats. 

● Terminis de pagament: Odoo ja ens ofereix les opcions més freqüents. Tal i com passa 

amb les tarifes, es poden personalitzar. 

●  Política de facturació. (*entregar els productes quan estan disponibles). 

 

● Altres informacions: es pot afegir altres informacions a la pestanya Altres informacions. 

○ Data d’ordre (posar per defecte la d’Odoo). 

○  Comercial (per exemple, l’encarregat de portar la relació directe amb el client). 

○  Etiquetes (a definir segons l’activitat). 

● Línies de comanda. A la pestanya de línies de comanda poden afegir tres coses: 

● Agregar una secció: serveis per fer més visual el pressupost. Per exemple, establir 

seccions per cada fase del projecte pressupostat.  

● Afegir una nota: per realitzar aclaracions abans o després de cada producte o 

secció. 

● Elegir producte: personalitzar la descripció per adaptar-lo al client. 

○ Canviar el nom de la descripció per fer-lo més intangible al client. 

● Establir la quantitat sol·licitada. 

● Posar un preu unitari la unitat de mesura.  Exemples : Unitats o Setmanes. 

Per establir el preu, es pot variar de dos formes: 
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1. Variant la tarifa (a priori només es varien a partir del canvi realitzat). Podem anar 

variant la tarifa i s’aplica a les següents que posem, però no a les anteriors. 

2. Variant el preu directament. 

 
 

4. Enviar i compartir el pressupost.        

Workflow o flux de treball 

(1) Pressupost  

(2) Pressupost enviat 

(3) Comanda de venta 

 

(4) Factura 
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Vegem amb més de detall el flux de treball: 

(1) Una vegada donat d’alta el pressupost, és possible:: 

a) imprimir 

b) previsualitzar 

 

(2) enviar per correu electrònic al client. Odoo permet adjuntar el pdf. del pressupost, afegir altres 

documents com informació complementaria així com adaptar el text del correu electrònic. 
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(3) Confirmació d’un pressupost. 

 

Un cop el client accepta el pressupost s’ha de clicar el botó CONFIRMAR i ja tindrem la comanda 

confirmada. 

Si el producte s’ha configurat per a què es generi directament un projecte, al confirmar la 

comanda s’activarà els botons que ens porten directament al projecte i/o tasques: 
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5. Facturació 

Ja podem crear la factura d’aquesta comanda. Odoo ens dona vàries opcions, segons si volem 

facturar per línia de factura, deduint possibles anticipis o bé facturar un dipòsit. 

En qualsevol cas la factura es crea en mode esborrany, el que permet editar-la posteriorment. 

 

 

És possible previsualitzar la factura i editar la informació, sempre abans de clicar VALIDAR. 

El procés d’una factura consta de tres etapes: 

a) Borrador 

b) Oberta 

c) Pagada 
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6. Informes 

 

 

Des de Informes tenim diferents opcions per visualitzar la informació relativa a ventes: 

- Gràfic de barres. 

- Gràfic de  línies 

- Gràfic circular 

- Gràfic graph 

- Taula pivot 

Exemple: taula pivot. 

 

 

 

 

 

 

 

Continuarem amb més Odoo al següent manual, on explicarem el mòdul de Gestió de 

Projectes.  


