
Està al banc, al notari, amb el seu advocat o a casa? Amb 
l’app de BoxOffice podrà tenir tota la informació de la 
seva empresa en el seu mòbil. 

En qualsevol moment i en qualsevol lloc amb BoxOffice 
podrà accedir, editar, enviar amb només un clic tot docu-
ment que precisi per a les seves gestions diàries, obtenir 
tot tipus d’informació i ordenar operacions.
 
BoxOffice és un servei d’informació per als nostres clients 
al qual pot accedir des de la nostra pàgina web, o des del 
seu mòbil, a través de la nostra App, que pot descarregar 
gratuïtament a IOS i Android.
 
Amb BoxOffice, porti la seva empresa a la butxaca! 

El seu expert de confiança



JDA un dels millors despatxos d’advocats a Espanya segons el 
rànquing Expansión 2020.

 
Membres de la xarxa internacional de despatxos professionals 
SFAI present a 80 països, més de 250 oficines i més de 11.000 
professionals.

Atenem la seva consulta sense cap compromís: contacto@jda.es
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                   : tota la seva documen-
tació 24 hores al dia 

• El cost de l’última nòmina, l’absentisme i el nombre de treballadors.
 
• L’evolució d’aquestes dades i la comparativa amb l’any anterior.
 
• Comptarà amb l’històric de costos, salaris, absentisme i tota la in-

formació de cada un dels seus empleats.
 
• Els seus estats financers i impost per impost, a més de les cartes de 

pagament presentades.
 
• L’estat de situació, el compte de pèrdues i guanys i l’ABC de clients 

i proveïdors.
 
• Indicadors de Gestió i l’estat de la seva empresa analitzats per 

Boxoffice i tenint en compte els valors de la seva empresa i els del sector 
en el qual opera.

 
• Escriptures públiques de la societat, informes, declaracions fiscals, Lli-

bres d’Acta, de Socis, documentació RGPD, Seguiment dels seus impa-
gats, etc...

 
• Tot el que necessita en un clic amb BoxOffice i només amb JDA, a l’avant-

guarda tecnològica amb els nostres excel·lents serveis laborals, fiscals i 
legals.

 
 Faci una prova! Truqui’ns sense compromís!


