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SISTEMA DE GESTIÓ BUGASYS 

 
 
El sistema de gestió de bugaderies industrials Bugasys inclou totes les eines 
necessàries per la correcta administració i control de la bugaderia: gestió 
d'entrades de roba bruta, planificació de la producció, seguiment de les 
comandes, expedició, facturació, rutes, control de presència, traçabilitat de 
la roba o carros, etc. 
 
Les diferents versions i mòduls addicionals, juntament amb la capacitat de 
connexió a dispositius externs, com bàscules i sistemes de detecció, 
converteixen Bugasys en una solució versàtil i adaptable a tot tipus de 
bugaderies. 
 
 

 
 
 
Connexió amb dispositius 
El sistema Bugasys pot obtenir dades de producció tant de les màquines de 
la planta (rentadores, assecadores, plegadores...) com dels treballs 
realitzats pels operaris, mitjançant terminals d'entrada de producció o de 
forma automàtica, guarda o registra el pes, unitats, consums, per tenir un 
control de la producció.  
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També es pot controlar la producció i traçabilitat, a través d'etiquetes o de 
forma automàtica, sense manipulació de cap operari. 
 
Cada punt d'entrada de dades es pot configurar per filtrar productes i, 
d'aquesta manera facilitar el treball de l'operari.  
 
Versions adaptables: 
Des de la solució més bàsica a la gestió integral 
Des de la versió Base per l'entrada de dades mestres, a la versió Plus, que 
incorpora un complet sistema de gestió (albarans, facturació, emissió de 
remeses, 347, enllaç comptable ...). Hi ha moltes possibilitats.  
 
A més, es poden incorporar modificacions per adaptar el producte a les 
necessitats de cada bugaderia en concret. 
 
Sistema Integral amb connexió de la maquinària al sistema, presa de 
dades a temps real, transport de roba en zona bruta o neta, consums de 
gas, aigua, llum, etc..., gestió de tots els paquets a la zona d'expedicions, 
descàrregues automàtiques de les diferents màquines en zona neta, amb la 
instal·lació de cintes o equips capaços de garantir un perfecte transport i 
gestió de la roba.  
 
Expedicions perfectament ordenades, amb control i traçabilitat de lots de 
roba i carros. Traçabilitat dels fluxos de roba dins i fora de la bugaderia, 
amb control de repartiment des d'una APP instal·lada en els mòbils de 
cadascun dels transportistes. 
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L’ENTORN 
 
Adaptabilitat. Senzillesa. 
 
El sistema de permisos permet assignar a cada usuari el nivell necessari 
d'accés a l'entorn. 
 
Pantalles d'aspecte net i clar. El tema seleccionat determina els colors i la 
mida de la font. 
 
Les diferents opcions de configuració tant en versions com en mòduls 
addicionals s'adapten a les necessitats de gestió. 
 
Bugasys no és un sistema tancat. Es poden realitzar tot tipus de 
modificacions en la interface i l'operativa fins a trobar la solució idònia a 
cada cas. 
 
La base de dades SQL Server ofereix la màxima confiança en la integritat de 
les dades. 
 
L'enllaç amb Office permet l'anàlisi amb fulls de càlcul i Power BI. 
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1. MÒDUL ALBARANS 

 
 
Permet fer albarans des del propi TPV principal o des de qualsevol punt 
d'entrada de dades. 
 
És possible instal·lar fins a 10 punts d'entrada de dades que manaran tota 
la informació a la TPV principal del sistema. Allà el responsable de 
producció podrà ajuntar totes les entrades en un sol document. 
 
El document generat es podrà exportar a qualsevol sistema informàtic, per 
procedir a la facturació de la mateixa. 
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2. MÒDUL FACTURES 

 
 
Permet fer la facturació recollint tota la informació introduïda a través dels 
albarans. 
 
El programa permet fer la facturació individual per cada albarà o bé per lots 
d'albarans. 
 
El document generat es podrà exportar a qualsevol sistema informàtic per 
procedir a la comptabilització de la mateixa. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.acjsystems.com/
mailto:info@acjsystems.com


  BUGASYS 

 
C/Osona, 10 – 08551 Tona – Tel. +34 93 812 49 41 
www.acjsystems.com  /  info@acjsystems.com   6 
 

 
 
3. MÒDUL PUNT D’ENTRADA DE DADES 

 
 
El punt d'entrada de dades pot ser mitjançant dues formes diferents, amb 
TPV o amb PEU amb tàctil i impressores, repartits en diversos punts de la 
bugaderia. 
 
 
 

3.1. MÒDUL TPV 
 

La forma més àgil i precisa de generar albarans 
 
Confecció d’albarans: 
 
 La interface està especialment dissenyada per facilitar l'entrada de 

dades mitjançant una pantalla tàctil.  
 
 Les dades que es mostren han estat prèviament filtrades des del 

mestre de clients, de manera que les famílies disponibles per selecció 
i els articles dins d'elles, són només les corresponents al client que 
s'està tractant.  

 
 Els botons de fàcil accés permeten generar albarans, imprimir-los un 

cop tancats i, alternar ràpidament entre els últims albarans realitzats.  
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 La captura de paquets inclou en l'albarà, els productes ja elaborats i 
etiquetats quan es disposa d'una línia de producció automatitzada.  
 

¡La creació de l’albarà es realitza en dos clics! 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. MÒDUL PEU 
 

El sistema amb peu és concepte més industrial, per poder instal·lar fins a 
10 punts d'entrada de dades repartits en qualsevol punt de la bugaderia.  
 
Sistema compost per un peu metàl·lic subjecte a 
terra, amb terminal tàctil industrial (no ventiladors, 
no manteniment), amb possibilitat d'impressora 
d'etiquetes en cadascuns dels punts i, connexió a PC 
principal.  
 
Connexions integrades al sistema amb tot el cablejat 
intern. Preses exteriors per connectar qualsevol altre 
equip al terminal.  
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Possibilitat de lectura de client o articles amb lector de codi de barres o 
QR, sistemes de pesatge directes al terminal, etc... 
 
Els punts d'entrada són gestionats des del PC principal, en els quals, 
apareixeran les famílies, articles, etc... que es desitja en cada un dels 
punts, filtrant perfectament quin tipus de roba sortirà en cada un d'ells. 
 
Sistema de missatges entre zona d'expedició i cadascun dels terminals, 
que permet el diàleg entre operaris sense moure’s del seu lloc de treball. 
 

 
Des del propi terminal s'activen, 
en cas de tenir-ho instal·lat, les 
cintes extensibles que 
introdueixen la roba, en cas de 
sistemes automàtics, o bé davant 
dels introductors, si la descàrrega 
és automàtica. 
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4. MÒDUL TRAZABILITAT 

 
 

 
Informe seguiment hotel BIB 

 
 

4.1. MÒDUL ENTRADA DE ROBA 
 
El punt d'entrada ens permet registrar client, número o quilos de roba 
bruta que arriba, dia i hora de l'arribada, transportista que ha fet la 
recollida i vehicle, així com també, la traçabilitat dels carros en cas 
d'estar numerats o amb codi. 
 
També hi ha la possibilitat de fer el recompte de roba de manera 
individual, agafant les dades d'una màquina comptadora SELECT o 
també fer lectura amb lector de codi de barres o mitjançant RFI. 
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4.2. MÒDUL CONTROL DE PES 
 

 
 
 
El sistema està preparat per incorporar controls de pes en diferents 
punts de la bugaderia. 
 
 
A l'entrada de la roba bruta, per controlar els quilos de roba que arriba 
de cada client, hi ha un terminal d'entrada on s'introdueix el número de 
client i el control de pes està connectat al terminal, aquest registra el pes 
de la càrrega en el mòdul d'entrades i, si a més hi ha control de carros, el 
sistema registra el carro conforme ha arribat i resta la tara del mateix. 
 

 
A la zona d'expedicions també es pot controlar el pes de sortida. Amb un 
terminal connectat al sistema, es pesarà el carro carregat de roba i es 
registra el pes en el sistema d'albarans. 
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4.3. MÒDUL LECTOR CODI DE BARRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
El lector de codi de barres es pot instal·lar per a diferents funcions. 
 
 
A l'entrada de la roba bruta, per controlar les peces que estiguin 
marcades amb aquest sistema, així en aquest mateix punt, per al control 
dels carros que també estiguin numerats amb aquest tipus de codi 
 
 
Hi ha la possibilitat d'instal·lar un lector de codi de barres a la sortida de 
la cabina de desinfecció de carros, el que permet tenir un control dels 
carros que ja s'han desinfectat i fer la traçabilitat el carro dins de la 
bugaderia. 
 
 
A la zona d'expedicions, també amb la roba o carros ens permetrà 
controlar amb el lector, el moviment de roba o carros a la sortida de la 
bugaderia i tenir un control d'on estem enviant els carros i si han tornat 
a la bugaderia. 
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4.4. MÒDUL SEGUIMIENT EN PLANTA 

 
 
A la zona de rentat, sigui amb túnel o amb rentadores, es pot fer el 
seguiment a temps real per saber en quina màquina està la roba, el 
temps en els diferents processos (per exemple rentat; hora inici-hora fi), 
i en el moment en què els terminals de la zona de net comencin a 
manar, informació o paquets, a l'expedició, pren les dades per saber en 
quina calandra o plegadora s'està tractant la roba. 
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4.5. MÒDUL EXPEDICIONS 

 
 
 
Fa un registre dels clients, quantitat i hora en la qual la roba de cada 
client arriba a la zona d'expedició. 
 
 
Hi ha possibilitat de fer el seguiment dels carros que han arribat a 
expedició indicant, per exemple, si han passat pel procés de desinfecció, 
si el client així ho requereix. 
 
 
Amb el lector d'expedicions podem determinar quins paquets de roba 
van dins de cada carro, amb possibilitat d'imprimir una etiqueta per 
carro per veure el seu contingut, facilitant en destí, la recerca de 
diferents articles dins dels carros d'un mateix client. El sistema també 
ens servirà de control per saber la roba que anem a facturar. 
 
Possibilitat d'instal·lar un escàner automàtic, en cas d'un sistema de 
cintes, podrem verificar la traçabilitat dels paquets, d'aquesta manera 
evitarem errors del personal de planta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acjsystems.com/
mailto:info@acjsystems.com


  BUGASYS 

 
C/Osona, 10 – 08551 Tona – Tel. +34 93 812 49 41 
www.acjsystems.com  /  info@acjsystems.com   14 
 

 
 
 
 

4.6. MÒDUL REPARTIMENT 

 
 
 Rutes 
En utilitzar l'APP del telèfon, aquesta mateixa indica a cada repartidor el 
vehicle a utilitzar i la ruta a efectuar.  
 
En aquesta ruta estan assignats uns carros concrets amb les matrícules 
corresponents. 

 
 
 Camions (GPS) 
La APP indica al transportista l'ordre de lliurament-recollida de cada 
client, la millor ruta per arribar i el temps proposat que més o menys 
s'hauria de complir. 

 
 
 Carros 
El transportista llegeix amb el mòbil el codi de barres que hi ha a cada 
un dels carros, d'aquesta manera tenim la traçabilitat dels carros que té 
cada un dels clients, així com també, pot llegir els carros que es recullen 
de roba bruta. 

 
 
 Inventari de Carros 
Amb la mateixa APP podem fer un inventari de roba i carros que hi ha 
als offis de cadascun dels clients, passant les dades a l'ordinador central, 
si el mòbil té connexió a internet.  
 
Si no és així, es descarregaran un cop s'arribi a la planta. 
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                              Programa control de rutes sistema Android 

 

 
 

 Compatible Android. 
 

 Després del login, “seleccionar xofer” selecciona ruta i vehicle.  
 

 Després de la selecció, es carrega la ruta de manera cronològica i es 
pren l’hora inicial del quilometratge. 

 
 El repartidor va anotant els clients que ha servit i les dades s’envien a 

la bugaderia al moment.  
 

 Des de la bugaderia, es poden fer canvis si es necessari.  
 

 Quan hi ha un canvi la APP avisa al repartidor.  
 

 Al final de la ruta, es registra l’hora final i el quilometratge. 
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5. MÒDUL COMANDES CLIENT A TRAVÉS PORTAL WEB 

 
Aquest mòdul permet als clients fer la comanda de roba a la bugaderia a 
través d'un portal web, tan sols connectant-se i efectuant la comanda del 
proper dia o, fins i tot, fer una previsió d'una setmana sencera, d'aquesta 
manera, a l'endemà, la bugaderia ja sabrà quina quantitat de cada tipus de 
roba ha de servir a cada hotel o hospital i, si és el cas, la quantitat a servir 
en diferents zones del mateix client. 
 

 
 
 
COMANDES  A TRAVÉS DE PLANTILLES 
Sistema de confecció de plantilles de comandes i generació de comandes 
setmanals a partir de les plantilles. L'eina més senzilla perquè el client pugui 
fer la seva comanda sense errors. 
 
 El sistema filtrarà els articles de cada client, centre o planta, evitant 
errors, només apareixeran els articles utilitzats en cada cas. 
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 Adaptat a l’ús amb teclat/ratolí i pantalla tàctil  
 
 Integrat al sistema Bugasys: gestió de clients, articles, filtre d’articles 
per client, rutes...  
 
 La planta podrà organitzar millor la producció en funció de les 
comandes arribades, sense trucades a tots els clients. 

 
EDICIÓ DE PLANTILLES DIARIES 

 
 
EDICIÓ DE PLANTILLES SETMANALS 
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COMANDES SETMANALS A PARTIR DE PLANTILLES 

 
 
 
 
SERVIR COMANDES 
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6. MÒDUL EQUIP SERVIDOR 
 (Per zona d’expedició i tancament 
d’albarans) 

 
 
 
 
Processador Intel Xeon E3-1225v6 4C/4T 3.30 GHz 
Memòria 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC 
HDD / Capacitat de Bahía HD SATA 6G 1TB 7.2K NO HOT PL 3.5 ECO x 2 
 
SISTEMA OPERATIU: WINDOWS SERVER 2012 
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Terminal 17” tàctil con ratolí i teclat 

Etiquetadora Brother 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. MÒDUL INSTAL·LACIÓ, POSTA EN MARCHA I FORMACIÓ 

 
 
Hores de formació in situ previstes: 16h. 
Inclou desplaçaments i dietes (2 dies) 
 

 
 
 

8. MÒDUL CONTRACTE MANTENIMIENT 
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Contracte mínim per 1 any 
Inclou actualitzacions del programa estàndard i servei d’assistència tècnica 
telefònica (quota anual). 
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	A l'entrada de la roba bruta, per controlar les peces que estiguin marcades amb aquest sistema, així en aquest mateix punt, per al control dels carros que també estiguin numerats amb aquest tipus de codi
	Hi ha la possibilitat d'instal lar un lector de codi de barres a la sortida de la cabina de desinfecció de carros, el que permet tenir un control dels carros que ja s'han desinfectat i fer la traçabilitat el carro dins de la bugaderia.
	A la zona d'expedicions, també amb la roba o carros ens permetrà controlar amb el lector, el moviment de roba o carros a la sortida de la bugaderia i tenir un control d'on estem enviant els carros i si han tornat a la bugaderia.
	4.4. MÒDUL SEGUIMIENT EN PLANTA
	A la zona de rentat, sigui amb túnel o amb rentadores, es pot fer el seguiment a temps real per saber en quina màquina està la roba, el temps en els diferents processos (per exemple rentat; hora inici-hora fi), i en el moment en què els terminals de l...
	4.5. MÒDUL EXPEDICIONS
	Fa un registre dels clients, quantitat i hora en la qual la roba de cada client arriba a la zona d'expedició.
	Hi ha possibilitat de fer el seguiment dels carros que han arribat a expedició indicant, per exemple, si han passat pel procés de desinfecció, si el client així ho requereix.
	Amb el lector d'expedicions podem determinar quins paquets de roba van dins de cada carro, amb possibilitat d'imprimir una etiqueta per carro per veure el seu contingut, facilitant en destí, la recerca de diferents articles dins dels carros d'un matei...
	Possibilitat d'instal lar un escàner automàtic, en cas d'un sistema de cintes, podrem verificar la traçabilitat dels paquets, d'aquesta manera evitarem errors del personal de planta.
	4.6. MÒDUL REPARTIMENT
	( Rutes
	En utilitzar l'APP del telèfon, aquesta mateixa indica a cada repartidor el vehicle a utilitzar i la ruta a efectuar.
	En aquesta ruta estan assignats uns carros concrets amb les matrícules corresponents.
	( Camions (GPS)
	La APP indica al transportista l'ordre de lliurament-recollida de cada client, la millor ruta per arribar i el temps proposat que més o menys s'hauria de complir.
	( Carros
	El transportista llegeix amb el mòbil el codi de barres que hi ha a cada un dels carros, d'aquesta manera tenim la traçabilitat dels carros que té cada un dels clients, així com també, pot llegir els carros que es recullen de roba bruta.
	( Inventari de Carros
	Amb la mateixa APP podem fer un inventari de roba i carros que hi ha als offis de cadascun dels clients, passant les dades a l'ordinador central, si el mòbil té connexió a internet.
	Si no és així, es descarregaran un cop s'arribi a la planta.
	Programa control de rutes sistema Android
	 Compatible Android.
	 Després del login, “seleccionar xofer” selecciona ruta i vehicle.
	 Després de la selecció, es carrega la ruta de manera cronològica i es pren l’hora inicial del quilometratge.
	 El repartidor va anotant els clients que ha servit i les dades s’envien a la bugaderia al moment.
	 Des de la bugaderia, es poden fer canvis si es necessari.
	 Quan hi ha un canvi la APP avisa al repartidor.
	 Al final de la ruta, es registra l’hora final i el quilometratge.
	5. MÒDUL COMANDES CLIENT A TRAVÉS PORTAL WEB
	Aquest mòdul permet als clients fer la comanda de roba a la bugaderia a través d'un portal web, tan sols connectant-se i efectuant la comanda del proper dia o, fins i tot, fer una previsió d'una setmana sencera, d'aquesta manera, a l'endemà, la bugade...
	6. MÒDUL EQUIP SERVIDOR
	(Per zona d’expedició i tancament d’albarans)
	Processador Intel Xeon E3-1225v6 4C/4T 3.30 GHz
	Memòria 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC
	HDD / Capacitat de Bahía HD SATA 6G 1TB 7.2K NO HOT PL 3.5 ECO x 2
	SISTEMA OPERATIU: WINDOWS SERVER 2012
	7. MÒDUL INSTAL LACIÓ, POSTA EN MARCHA I FORMACIÓ
	Hores de formació in situ previstes: 16h.
	Inclou desplaçaments i dietes (2 dies)
	8. MÒDUL CONTRACTE MANTENIMIENT
	Contracte mínim per 1 any
	Inclou actualitzacions del programa estàndard i servei d’assistència tècnica telefònica (quota anual).

