
Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya

PIMEC Billage és l’eina de gestió per a petites empreses i persones autònomes que ajuda a organitzar fàcilment tot el 
que passa en un negoci: facturació, despeses, tresoreria, cobraments, pagaments, bancs, projectes i procés comercial.

Funcionalitats:

• Facturació: Crea factures fàcilment, envia-les i controla’n el pagament. 
Organitza fàcilment l’administració de la teva empresa des de l’elaboració d’un pressupost fins a la creació d’una 
factura i la gestió del seu cobrament. Connecta els teus bancs i fes la conciliació dels teus cobraments i pagaments 
com si fos un joc de nens.

• Projectes: Gestiona els teus serveis i tasques en projectes i expedients 
Gestió de projectes completament vinculada a la generació de factures i despeses. Convida el teu equip als teus 
projectes i taulers per a començar a gestionar tasques i a registrar el temps que hi dediques.

• Comercial: Segueix la teva activitat comercial amb embuts i connectat a Google Calendar 
Amb app mòbil i integració de l’activitat comercial amb el calendari de Google. Crea embuts d’oportunitats que 
s’adapten al teu procés de venda i sincronitza els teus correus electrònics.

PIMEC Billage s’integra amb les teves eines preferides  
Descobreix les diverses versions que t’oferim i que millor s’adaptin a les teves necessitats; Freemium, bàsic i tot en un.

TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

Més informació:

PIMEC · www.pimec.org · pimec@pimec.org

T’imagines organitzar el teu negoci amb una sola eina? 
BENVINGUT A LA GESTIÓ FÀCIL 
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Digital ·

Amb la col·laboració de: 

Ramón Collell
rcollell@pimec.org
Tel. 93 496 45 00

Funcionalitats FREEMIUM BÀSIC TOT en un
Clients Il·limitats Il·limitats Il·limitats

Proveïdors Il·limitats Il·limitats Il·limitats
Productes Il·limitats Il·limitats Il·limitats

Vendes 150 factures / any Un únic mòdul Il·limitats
Compres 300 factures o despeses /any Un únic mòdul Il·limitats

Mòdul CRM 25 oportunitats de negoci / any Un únic mòdul Il·limitats
Mòdul de projectes 12/projectes/any Un únic mòdul Il·limitats

APP, gestió de projectes Sí Sí Sí
Tresoreria Sí Sí Sí

Llibres fiscals (*) Integració amb A3co Integració amb A3co Integració amb A3co
Integració Google Calendar Sí Sí Sí

Conciliació bancaria Sí Sí Sí
Enviar i rebre correus Sí Sí Sí

Integrat amb pimefactura (*) Sí Sí Sí
Suport email i telèfon  
de dilluns a divendres Sí Sí Sí

Integració eCommerce Prestashop i WooCommerce Prestashop i WooCommerce Prestashop i WooCommerce

GRATUÏT

• 10€ per usuari/mes
• 20% de descompte,  

pagament anual
• 15% de descompte soci

• 20€ per usuari/mes
• 20% de descompte,  

pagament anual
• 15% de descompte soci

(*) Altres integracions, consultar Revisió anual de preus i condicions Revisió anual de preus i condicions


