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Els tècnics informàtics programadors que hagin d'adequar un ERP a les necessitats de 
l'empresa, desenvolupant-hi mòduls específics o utilitzant eines BI per a obtenir 
informació, haurien de tenir uns coneixements mínims de gestió empresarial per tal de 
poder entendre el llenguatge específic que poden utilitzar els usuaris de l'organització.

Per aquest motiu, fora de l'objectiu d'aquest mòdul, es faciliten uns enllaços a materials 
que poden ser d'interès del lector, sempre a un nivell molt elemental.

Nivell bàsic
Materials confeccionats per l'IOC corresponent al cicle formatiu de grau mig “Gestió 
administrativa”, que podeu localitzar aquí. Concretament poden ser d'interès:

• C03 – Gestió administrativa de compra-venda

• C04 – Gestió administrativa de personal

• C05 – Comptabilitat general i tresoreria

• M02 – Operacions administratives de compra-venda

• M03 – Operacions administratives de recursos humans

• M04 – Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

• M05 – Tècnica comptable

Nivell avançat
Materials confeccionats per l'IOC corresponent al cicle formatiu de grau superior 
“Administració i finances”, que podeu localitzar aquí. En el moment de confeccionar 
aquests materials, els crèdits/mòduls que poden ser del nostre interès no són assequibles 
per què tenen drets editorials reservats, però mantenim l'enllaç per què en un futur poden 
aparèixer materials publicats sota llicència Creative Commons no comercial.
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