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PUJA AL NÚVOL DE LA MÀ DELS MILLORS
Apen, el teu soci tecnològic, s’ha preocupat de buscar les millors solucions CLOUD 
per a tu. 
Confiar en fabricants com Microsoft i amb l’experiència i el coneixement d’Apen per iniciar-se en el núvol 
és garantia d’èxit.

APEN, SEMPRE AL TEU COSTAT
Ribera del Congost, 48 • P.I. Congost, Sector V • 08520 Les Franqueses del Vallès • Barcelona
Tel. 938 606 220  |  Fax. 938 443 061  
www.apen.cat  |  botiga.apen.es  |  info@apen.es 

PER QUÈ NÚVOL A LA 
PIME?
EL CLOUD COMPUTING PERMET A LES PIMES ACCEDIR A UNA ÀMPLIA 
GAMMA DE SERVEIS, QUE ABANS EREN LIMITATS A GRANS COMPANYIES, 
SENSE NECESSITAT DE REALITZAR GRANS INVERSIONS. 

DUBTES
Ho necessito? Necessito còpies de seguretat sòlides i protegides? Necessito executar pro- 
gramari d’accés remot? Necessito tenir accés als arxius sigui on sigui? 

BENEFICIS
Estalvi de costos
S’elimina el cost de manteniment de tota la infraestructura TIC. Podem fer servir els mateixos 
equips i quan els renovem podran ser més bàsics.

Escalabilitat
Pagues una quota en funció del que necessites en cada moment.

Manteniment i gestió
Transparent per a l’usuari: és el proveïdor el que s'ocuparà d'actualitzar, mantenir i gestionar.

Accessibilitat
Accés on sigui necessari. 

Baixes barreres d'entrada a la tecnologia
• Sense necessitat d'inversió en infraestructures. Pagament per ús.
• Aprofitament de les economies d'escala del proveïdor. 
• Eliminació dels costos ocults (formació pròpia, manteniment tecnològic, etc.) 

Facilita l'arrencada de projectes

Gran ventall d'aplicacions i serveis llestos per consumir

QUAN I COM?
Entre els principals frens destaquem la preocupació per la seguretat de les dades de l'empresa 
i la sensació de pèrdua de control. Aquesta implantació hauria de ser progressiva amb desple-
gaments menys crítics que assegurin la confiança en el proveïdor i client.

??

El núvol és molt convenient per a les Pimes perquè els permet créixer 
i ser flexibles sense augmentar costos operatius; mantenir la infor-
mació segura i disponible des de qualsevol lloc i a qualsevol hora; i 
treballar en un marc de legalitat sense incórrer en grans despeses.

PER AIXÒ ÉS BÀSIC ESCOLLIR AMB QUI VOLS ANAR DE LA MÀ EN 
AQUEST CAMÍ.

Office 365
Microsoft®

®



LA SOLUCIÓ EFECTIVA 
I ECONÒMICA PER 
GARANTIR LA 
DISPONIBILITAT DE 
LES TEVES DADES

CÒPIES DE 
SEGURETAT
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GAUDEIX ALHORA DE 
FLEXIBILITAT, POTÈNCIA 
I SEGURETAT SEMPRE 
QUE HO NECESSITIS

SERVIDORS 
VIRTUALS

02
QUÈ OFERIM?
• Alta al banc de dades.

• Configuració automàtica de la còpia de seguretat.

• Monitorització i alerta: permet conèixer l'estat de la còpia de seguretat a temps real.

• Suport tècnic en el cas d’incidència o consulta.

• Software de gestió per a l’empresa: permet veure i editar segons les necessitats.

• Possibilitat de rebre informes diaris.

CARACTERÍSTIQUES:
• Programable i de fàcil ús, mitjançant Internet, emmagatzema tota la informació de manera   
 segura en un banc de dades extern. 
• Còpia de seguretat diària automàtica. 
• Informe diari de la còpia via correu electrònic. 
• Compatibilitat amb la gran majoria de les BBDD actuals. 
• Restauració de les dades fins a 30 dies enrere. 
• Optimització de les comunicacions mitjançant còpies realitzades amb el mètode 
 "incremental perpetu". 
• Recuperació granular de bústies Exchange. 
• Data Center d'última generació qualificació TIER IV.
• Accés a la seva còpia les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. 
• Compliment de la LOPD. Obliga a tenir còpia fora de les instal·lacions. 
• Dades custodiades en instal·lacions a Espanya amb garantia de disponibilitat.

S’IMAGINA PERDRE TOTES LES DADES PER CULPA D’UN ROBATORI, UN 
INCENDI, UNA INUNDACIÓ, UN VIRUS, UN TALL DE CORRENT O UNA 
AVARIA TÈCNICA?

Suposaria una tragèdia. Per això la còpia de seguretat automàtica i fora de l’empresa 
és el millor mètode que existeix per protegir les dades, per les grans mesures de 
seguretat que s’utilitzen tant per al tractament com per a la custòdia de les dades, etc.

5 GB

20€

10 GB

30€

100 GB

70€

50 GB

50€

TARIFES

EN LLOC D'ADQUIRIR HARDWARE DE SERVIDOR I LLICÈNCIES ES LLOGA LA 
POTÈNCIA REQUERIDA EN UN O DIVERSOS SERVIDORS VIRTUALS I LES 
LLICÈNCIES DE SOFTWARE NECESSÀRIES, SEGONS EL PERSONAL ACTUAL DE 
L'EMPRESA. 

És la modalitat que ofereix màxima flexibilitat ja que mes a mes es pot adaptar a les 
necessitats reals de l'empresa. Garanteix que sempre estem actualitzats pel que fa 
a rendiment del maquinari i versions de les llicències i es pot adaptar la potència 
dels equips a la necessitat real.

QUÈ INCLOU?
• Maquinari DELL d'alta disponibilitat.

• Transferència il·limitada de dades.

• 1 IP Fixa.

• Còpia de seguretat diària automàtica.

• Antivirus en servidor virtual.

• Protecció firewall per a maquinari.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI:
• Servidor virtual exclusiu allotjat al data center de COLT de Barcelona amb total disponibilitat i seguretat.
• L’accés al servidor serà exclusiu a través d'escriptori remot o VPN.
• Llicències de Microsoft en pagament per ús (segons requeriments del client)
• Tots els servidors que vulguis en minuts.
• Control de recursos i consums, permet gestionar-los i modificar-los segons les necessitats. 
• Màxima seguretat i eficiència, la més avançada infraestructura tecnològica en Cloud.
• Monitorització avançada 24x7.
• Suport tècnic Apen 9x5.

(*) En la compra del servidor i allotjament a casa del client cal considerar els costos indirectes que es tenen, com a espai per al 
CPD, AACC per al CPD, inversió en seguretat interna i externa del servidor, així com el cost financer que suposa el pagament 
de l'equip o el seu finançament mitjançant rènting o préstec.

COMPARATIVA EN OPCIONS DE SERVIDORS

Ampliació Hardware

Reducció Hardware

Ampliació Software

Reducció Software

Actualització Hardware

Actualització Software

Seguretat línia dades

Ampliació línia dades

Disponibilitat

Seguretat atacs

Flexibilitat

Cost mensual

COMPRA SERVIDOR
Oficines del client

Compra
Pròpia client

ALLOTJAMENT SERVIDOR

LLICÈNCIES SOFTWARE

LÍNIA DADES

COMPRA SERVIDOR 
Data center

Compra
Des de 10 Mbps 

Data center

LLOGUER SERVIDOR
Data center

Lloguer
Des de 10 Mbps 

Data center

(*)

• DADES ENCRIPTADES A 256 BITS

• CENTRE DE DADES VIGILAT LES 
   24 HORES I ELS 365 DIES DE L’ANY

• INSTAL·LACIÓ REMOTA

• RECUPERACIONS REMOTES

• CÒPIA AUTOMATITZADA

• LLICENCIAMENT GRATUÏT

• AGENTS GRATUÏTS

SEGUR ASSEQUIBLEAUTOMÀTIC



ACCEDEIX DES DE 
QUALSEVOL LLOC I 
PRÀCTICAMENT DES DE 
QUALSEVOL DISPOSITIU  
SEMPRE AMB CONFIANÇA
I SEGURETAT

TOTA 
LA TEVA 
OFICINA 
AL NÚVOL

03 Office 365 és la suite d’eines ofimàtiques, de correu electrònic i de col·labo-
ració més reconeguda del mercat i proporcionada en mode de servei Cloud 
de subscripció (Saas). 

Amb Exchange Web Apps accedeix al correu electrònic, al calendari i als 
contactes des de qualsevol lloc, amb Office Web Apps crea, emmagatzema i 
edita documents d’Office en línia i amb Office Pro Plus optimitza l’Office que ja 
coneixes.

Connecta amb els companys a través de Lync, missatgeria, reunions virtuals i 
conferències. A més, amb Sharepoint pots crear i mantenir un lloc web profes-
sional per a la teva empresa i la intranet corporativa.

COMPONENTS DE L’OFFICE 365
Office
• L’última versió de les aplicacions d’escriptori llicenciades com una 
 subscripció.
• 5 llicències per usuari per a PCs/Macs i 5 dispositius mòbils.
• Office Web Apps en qualsevol navegador per edició lleugera.

Correu electrònic professional
• Exchange Online.
• Servei de correu, agenda, contactes allotjats 50 GB d’emmagatzematge. 
• Per usuari adjunts 25 MB.
• Protecció robusta anti spam i malware.
• Gestió d’usuaris senzilla.

Ús compartit d’arxius
• SharePoint Online
• Guardar documents al núvol per defecte des de l’Office.
• Compartir documents amb usuaris externs de forma controlada.
• Crear i gestionar la pàgina web de l’empresa sense necessitat d’un tercer.
• Sincronitzar arxius en els teus dispositius per l’accés sense connexió a 
   Internet.

Presència, missatgeria, veu i videoconferències en HD
• Lync Online.
• Compartir documents i prendre notes en temps real.
• Reunions online amb usuaris externs.
• Connectar amb usuaris d’Skype per control presència, missatgeria i veu.

PLANS OFFICE 365

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher fins en 5 pcs Windows o Mac

Accés a aplicacions bàsiques d'oficina i documents des de smatphones, tauletes de Windows i 
iPad

Office Online - versions en línia de Word, Excel, PowerPoint i OneNote per col·laborar en 
documents

OneDrive per negocis - l'emmagatzematge de documents en línia personal 1TB i accés a PC, 
smartphone i tauletes

Correu electrònic - 50 GB de correu electrònic, contactes, calendaris compartits (Exchange)

Les reunions en línia - conferències web, missatgeria instantània, vídeo, presència (Lync)

Sites- equip de col·laboració i portals interns, el lloc web públic (SharePoint)

Xarxes social privada d'empresa (Yammer)

Garantia d'operativitat del 99,9%

24/7 de suport telefònic de Microsoft per problemes crítics

Sincronització d'Active Directory en les instal·lacions d'inici de sessió únic

*Plans empresa fins a 300 usuaris
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OFFICE 365
EMPRESA 

ESSENTIALS

OFFICE 365
EMPRESA 

OFFICE 365
EMPRESA 
PREMIUM

3,80€ 
usuari/mes

8,80€ 
usuari/mes

9,60€ 
usuari/mes

MÉS SEGUR I AMB MÉS CONTROL: 
gestionat per APEN i/o Microsoft.

MÉS ECONÒMIC I SENSE INVERSIÓ INICIAL: 
pagament per ús.

MÉS FLEXIBLE: 
s’adapta al que necessites.

MÉS PRODUCTIU: 
sempre actualitzat amb les millors eines del mercat.

€

+

Office 365



RENOVA LA TEVA 

INFORMÀTICA SENSE 

INVERTIR, EN PAGAMENT 

PER ÚS I SENSE TEMPS 

DE PERMANÈNCIA 

LA 
INFORMÀ-
TICA DE 
LA TEVA 
EMPRESA 
AL NÚVOL

04 Flexxible | desktop Cloud és un escriptori virtual Windows per a ús profes-
sional que permet disposar de la informàtica de l’empresa al núvol.

Garanteix alta disponibilitat i seguretat extrema de les dades, amb informació 
encriptada i còpies de seguretat de servidors i escriptoris, permet a l'empresa 
despreocupar-se de la infraestructura i les actualitzacions informàtiques, alhora 
que brinda la mobilitat total dels professionals amb accés des de qualsevol lloc 
i dispositiu a l'escriptori.

Flexxible | desktop és una solució pensada per a qualsevol tipus d'empresa: de 
serveis, multiseu, amb departament comercial, empreses que hagin de renovar 
la seva informàtica...

EN QUÈ CONSISTEIX?

Millor informàtica per a l'empresa
• Màxima seguretat informàtica. 
• Equips actualitzats. 
• Sistemes operatius al dia. 
• Pagament per ús.
• Gestió àgil i eficient de la informàtica.

Infraestructura en el núvol 
• Servidors, xarxes i firewall virtual. 
• Escriptoris virtuals independents (VDI).
• Alta disponibilitat i còpies de seguretat.
• Dades allotjatades en un CPD d'alta seguretat.

Escriptori Windows
• Escriptori virtual professional. 
• Aplicacions individuals i corporatives. 
• Documents propis i compartits. 
• Perfil propi per a cada usuari.

Mobilitat per a l'usuari
• Des de qualsevol lloc. 
• Amb qualsevol dispositiu. 
• Mitjançant una simple connexió a Internet  
  (3G o ADSL). 
• Tots els usuaris connectats.

QUINS SÓN ELS BENEFICIS?

Seguretat extrema 
• Equip en alta disponibilitat.
• Còpies de seguretat de servidors i d’escriptoris.
• Xifrat en la informació sense necessitat de VPNs.
• Disponibilitat immediata de les dades en cas de 
 pèrdua o ruptura dels equips.
• Major control de les màquines: limitació d’accessos i
 recursos. 
• Antivirus. 
• Firewall perimetral i propi del client.

Informàtica actualitzada: 
• Reducció de les incidències i control informàtic. 
• S.O. clients, S.O. servidor. 
• Rendiment òptim dels PC i del servidor, NAS, còpies 
  de seguretat, antivirus, encriptació SSL, energia.

Mobilitat
• Des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu. 
• Mitjançant connexió bàsica Internet (3G o ADSL). 
• Tots els usuaris connectats.

Flexibilitat:
• En format de pagaments per ús, sense inversió. 
• Preparat per créixer o decréixer sense estar 
 condicionat per la infraestructura informàtica, tant 
 en unitats (escriptoris o servidors) com en recursos 
 (VCpu, VRam...). 
• Amb immediatesa i sense distàncies.

TOTA LA INFRAESTRUCTURA I ELS SERVEIS 
INFORMÀTICS QUE LA TEVA EMPRESA NECESSITA: 

INFRAESTRUCTURA COMPLETA: escriptoris, servidors i xarxes. 

EQUIP D’ALTA DISPONIBILITAT: la redundància del sistema i dels 
recursos condicionats permeten garantir la continuïtat del servei al 99,9%. 

CÒPIES DE SEGURETAT DIÀRIES DE DOCUMENTS AMB AGENT: còpia 
diària amb recuperació de versions fins a 7 dies d'anterioritat. Les còpies 
de seguretat són ampliables. 

CÒPIES DE SEGURETAT DIÀRIES DEL SISTEMA: còpia diària amb 
retenció de 5 dies. 

ANTIVIRUS: Microsoft Forefront Professional inclòs de sèrie. 

AMPLE DE BANDA DISPONIBLE AL DATA CENTER: 100 MB/s 

XIFRAT SSL: tota la informació viatja xifrada des de qualsevol dispositiu 
sense necessitat de VPN o altres sistemes de securització de la informació. 

FIREWALL: firewall a l'escriptori i firewall perimetral amb detecció d'intru-
sions. 

VDI MANAGER: tecnologia de gestió dels escriptoris pensada per als 
responsables d'IT.  

LLICÈNCIES: Microsoft Windows i Citrix incloses en el servei. 

ALLOTJAMENT DE LES DADES: Colt Telecom, Barcelona. 

desktop



LA SOLUCIÓ MÉS 
COMPLETA DE CENTRALETA 
VIRTUAL FIX-MÒBIL 
I ACCÉS A INTERNET 
PROFESSIONAL PER A LA 
PETITA I MITJANA EMPRESA

CENTRALETA 
VIRTUAL

05 Centraleta virtual a la teva mida: 
Centraleta telefònica d'altes prestacions disponible 
des del núvol, amb diferents modalitats que 
s'adapten a les necessitats específiques dels usuaris.

Integració de la telefonia fixa amb la 
mòbil: 
Atén les trucades a la teva extensió fixa en el mòbil 
corporatiu, sense cost de transferència i sense 
canviar d'operador. Truca des del teu mòbil amb 
tarifa VozTelecom.

Suport tècnic professional i manteni-
ment Premium: 
Suport 24x7 per tècnics especialitzats de VozTele-
com i per als clients més exigents, manteniment 
Premium que assegura un temps de resposta 
mínim.

Accessos a Internet d'alta velocitat i 
amb màxima qualitat: 
Comunicacions ràpides, segures, fiables i amb la 
qualitat de veu garantida, gràcies a accessos a 
Internet gestionats per VozTelecom de fins a 100Mb.

Amb la garantia VozTelecom: 
10 anys d'experiència en telefonia IP per a 
empreses, a prop de 20.000 clients actius i la major 
xarxa nacional de distribuïdors certificats ens 
avalen.

Flexible i sense límit de usuaris: 
A partir de dos llocs, tria la propia configuració, 
sense límit d'usuaris i per a una o múltiples seus.

Màxim estalvi i sense inversió inicial: 
Totes les modalitats s'ofereixen amb una quota 
mensual única i sense alta inicial, amb una tarifa 
plana a 30 països que proporciona un màxim estalvi 
al client. 

Llibertat d'elecció del usuari:
Tria per a cada usuari el terminal fix que millor 
s'adapti a les seves necessitats, Cisco o Panasonic. 
També softphone per a ordinador o dispositiu 
mòbil.

Sempre actualitzat: 
Com que és un servei en el núvol ofereix de forma 
automàtica noves prestacions als usuaris sense cost 
addicional, gràcies a les actualitzacions periò-
diques.

APEN, servei proper i de confiança: 
Apen dóna un servei presencial i el millor assesso-
rament  en la configuració del servei. S’integra amb 
la resta de serveis de l’empresa.  

QUÈ INCLOU?      
• Centraleta virtual avançada.

• Convergència total de la telefonia fixa i mòbil.

• Tarifa plana global 30 països per fix i mòbil.

• Internet professional segura i d'alta velocitat.

• Llocs fixos, fix-mòbil i llocs OIGAA Mòbil.

• Faxtomail / Mailtofax.

• Suport i manteniment professional.

OIGAA Centrex és una solució de centraleta virtual totalment innovadora 
que unifica la telefonia fixa i mòbil de la seva empresa sense necessitat de 
canviar d'operador mòbil i permet navegar per Internet de forma ràpida i 
segura.

Proporciona una reducció de costos molt important a més d’una simplificació i 
optimització de recursos, ja que és una solució global que resol totes les neces-
sitats de comunicacions d'una Pime.

D'altra banda, amb OIGAA Centrex s’obtenen importants beneficis de mobilitat 
i productivitat, i ajuda les pimes a ser més eficients i competitives.

INCREMENTA LA PRODUCTIVITAT 
I L’EFICIÈNCIA DE CADA USUARI
OIGAA Centrex està totalment orientat a satisfer les necessitats en comunica-
cions de cadascun dels empleats d'una empresa, ja que preveu diversos tipus 
de perfils en funció de les diferents activitats que hi ha en una empresa.

Així, una recepcionista, un membre del Centre d'atenció o bé un comercial, 
persones amb funcions i necessitats de comunicació totalment diferents, 
troben en OIGAA Centrex un perfil d'usuari que s'adapta a la perfecció a les 
necessitats del seu lloc de treball.

Els diferents perfils d'usuari d’OIGAA Centrex estan configurats en funció 
del seu grau de mobilitat, de les funcionalitats de centraleta requerides així 
com del tipus de dispositiu utilitzat.

Telefonia �xa

Faxtomail

Centraleta virtual

Telefonia mòbil

Tarifa plana
�xa i mòbil

@
Internet

gestionat

Suport tècnic
professional

@

$



LA SOLUCIÓ MÉS 
COMPLETA DISSENYADA 
PER ADAPTAR-SE 
TOTALMENT A LES 
NECESSITATS DE CADA 
EMPRESA

LA SOLUCIÓ
INTEGRAL
DE GESTIÓ 
PER A LES 
PIMES
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AVANTATGES:
• Fàcil d'implantar.

• Gestió integral de la informació de l'empresa.

• S'adapta a qualsevol tipus de negoci.

• Ús intuïtiu.

• Creix a ritme de l'empresa.

• Segur i fiable.

• Redueix costos de formació.

FUNCIONALITATS:
• Multiempresa, multiusuari, multidivisa i 
  multiidioma.

• Disseny personalitzat de pantalles.

• Disseny d'informes i de documents.

• Gestió d'alarmes i avisos.

• Cubs multidimensionals.

• Factura electrònica.

• Enllaços amb altres solucions...

Incorpora un potent mòdul d'Intel·ligència de Negoci (BI o Business Inteligence) per a una 
millor presa de decisions sobre la base de la informació en temps real de tots els departaments 
de l'empresa, optimitzant la gestió integral.

* En infraestructura Cloud s'afegirà a l'import de subscripció, 25€ per usuari i mes, que inclouen 3 GB d’espai, còpies de seguretat gratuïtes i    accés 365x24. Espai addicional d'infraestructura: 2,5 € per client/mes per cada GB addicional. Llicència d'Office: 13 € per usuari/mes.

Gestió intuïtiva de nòmines, seguretat social i IRPF des de qualsevol lloc, 
en mode CLOUD.

No calen instal·lacions cares i amb només una connexió a Internet, amb 
a3ERP | nòmina cloud podràs gestionar de forma fàcil i intuïtiva la vida 
laboral dels treballadors de tot tipus d'empreses, fins i tot amb diversos 
centres de treball, i pagant exclusivament per l'ús realitzat. Un pas més de 
Wolters Kluwer | A3 Software mirant al futur de la gestió de nòmines de la 
forma més senzilla possible.

Amb aquesta aplicació podràs automatitzar la gestió de nòmines, 
pagues extres, assegurances socials, IRPF i tots aquells documents 
derivats de la teva activitat: certificats d'empresa, notificacions de cap 
de contracte, pròrrogues, etc.

a3ERP | nòmina cloud  forma part de a3ERP | Solucions integrals de gestió 
per a Pimes, la qual cosa li permetrà la generació i el seguiment automàtic 
d'ofertes, de comandes, d’albarans i de factures en temps real.

La solució ideal per a pimes que necessiten d'un complet ERP per 
controlar totes les àrees de l'empresa, sense límit d'usuaris, 
potent, ràpid d'implantar, amb àmplies funcionalitats i preparat 
per adaptar-se completament a les necessitats de la pime, sigui 
quina sigui l’activitat i la grandària. 

VISIÓ 360º DE L’EMPRESA. 
MÉS EFICÀCIA, MÉS FACILITAT I MAJOR EFICIÈNCIA 

a3ERP t'ofereix una visió de 360º de la teva empresa, gestionant totes les  
àrees: laboral, comercial, compres, logística, producció i financera, per 
optimitzar recursos, simplificar processos i ajudar-te en la presa de 
decisions per aconseguir una gestió eficient.

a3ERP és la solució de gestió empresarial que integra totes les àrees de la 
pime d'una forma àgil i senzilla i contribueix a augmentar la productivitat i 
competitivitat, i a facilitar la presa de decisions per obtenir una gestió global i 
eficient de la teva empresa.

a3ERP s'adapta al 100% a les necessitats de l'empresa, sigui quina sigui 
l’estructura i activitat, aportant les màximes prestacions d'anàlisi i control en un 
entorn de treball únic. Assegura en tot moment una constant evolució als canvis 
normatius i tecnològics.

DES DE

*usuari / mes

(Plus facturació)

€36
DES DE

treballador / 
mes

(mínim 50€)

€1,10

professional

blog comunitat a3ERPfòrum a3ERP

certi�cació
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postvenda

formació

blog a3ERP

facturació

gestió
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política 
de preus

gestió de 
pressupost

comptabilitat

actius �xos

gestió
comptes

anuals

gestió 
expedients

gestió 
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estadístiques

business 
intelligence

                                               ÀREA COMERCIAL, COM
PRES I VENDES                                                                               ÀREA LABORAL                                                                                                                              

          
        

       
      

      
     

     
     

     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  À
RE

A 
 C

O
M

PT
AB

LE
 F

IN
ANCER

A 

                                                                                      ÀREA DIRECCIÓ                                                       ÀREA  LOGÍSTICA 

tpv tàctil

scan

gestió 
immobilitzat

societats

producció
lopd

crm

         
       

      
      

     
     

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
    

    
    

SO
LU

CIO
NS COMPLEMENTÀRIES I SERVEIS D’INFORMACIÓ LEGALnòmina                 

GESTIÓ DOCUMENTAL

GESTIÓ DOCUMENTAL



MILLORA EL SERVEI 
AMB UNA GESTIÓ 
COMERCIAL MÉS EFICAÇ

GESTIÓ 
COMERCIAL

07 ENLLUERNA ELS CLIENTS MOSTRANT MATERIAL MULTIMÈDIA: IMATGES, VÍDEOS, FITXERS PDF I TOT TIPUS DE DOCUMENTS 
DIGITALS; GRÀCIES A LA FACILITAT D’ÚS I A UN SISTEMA MOLT EXPERIMENTAT OBTINDRÀS MILLORS RESULTATS DE LES VISITES 
COMERCIALS.

MOLT MÉS QUE UN SIMPLE CATÀLEG

Multiplataforma
La tecnologia avança molt de pressa, per això treballem 
diàriament perquè puguis gaudir de les nostres aplica-
cions funcionant sobre les millors i més modernes 
plataformes.

Força de vendes
Concretar una venda és important, però aconseguir la 
fidelitat dels clients és vital. a3ERP | mobilitat t’ajuda a 
servir als clients millor i més ràpid que mai.

Agenda de visites
Organitza les visites i les dels comercials, la planificació 
mitjançant a3ERP | mobilitat t'ajuda a concretar dates i 
hores de visita que s'adaptin a la disponibilitat dels  clients 
i a les possibilitats dels comercials.

+ Control
Més informació per comparar resultats de forma 
objectiva, des de l’oficina estaràs al corrent del que 
passa a qualsevol dels comercials, encara que es trobin 
a quilòmetres de distància.

Connexió ERP
La comunicació amb a3ERP | mobilitat és senzilla i 
automàtica, la plataforma Integra recull la ruta Gps dels 
agents, les visites, els documents de venda, els efectes 
de cobrament, les incidències i, en definitiva, qualsevol 
moviment generat pels venedors per conciliar-los i 
vincular-los amb els dades del seu ERP.

Business Intelligence
La plataforma Integra t'ajuda a supervisar l’equip de 
venedors, aporta i organitza informació detallada sobre 
l'activitat i el nivell de compromís de cadascun dels teus 
representants.

a3ERP | Mobilitat és l'eina comercial més poderosa i atractiva que s’ha creat 
fins ara, per ensenyar el catàleg, per gestionar l’agenda de visites, rebre 
comandes i integrar-les automàticament en l'ERP de l'empresa.

APORTA MOBILITAT AL SOFTWARE DE GESTIÓ EMPRESARIAL.
a3ERP | Mobilitat fomenta el creixement de la teva empresa aprofitant les 
últimes innovacions tecnològiques en mobilitat sense necessitat de renunciar al 
sistema de gestió actual.

mobilitat

1 0 1
0 1 0

UNA NOVA FORMA DE VENDRE
FÀCIL D'UTILITZAR 
És fàcil d'usar. L'aspecte i la forma de treballar són similars en tota l'aplicació i té un entorn de 
treball natural i intuïtiu.

CATÀLEG VISUAL 
Podràs ensenyar els productes de forma ràpida, elegant i intuïtiva; potser és un bon moment 
per renovar els catàlegs antics i pesats. 

PROPOSTA DE COMANDA  
Quins productes consumeix el meu client i amb quina freqüència? A quin preu sol vendre? Té 
descomptes? Confiï en nosaltres, en tenim les respostes!

FITXES DEL PRODUCTE  
Molt més que una simple fitxa, permet mostrar infinites imatges, articles relacionats, alterna-
tius, reproduir vídeos, sons i fitxers PDF associats a cada producte.

INFORMACIÓ DE QUALITAT  
Ensenya sempre informació de qualitat. Ara pot centrar-se en el negoci i comptar amb la 
tranquil·litat que t’ofereix una solució provada.

DES DE

usuari / mes
€28



El Servei accés a Internet 4G Dedicat consisteix en una connexió a Internet o VPN 
mitjançant radioenllaç 4G d'última generació: 

• Banda ampla, fins a 50 Mbps. 
• Alta velocitat de pujada, fins a 20 Mbps.
• Latències baixes i estables. 
• Router 4G lloguer, si s'espatlla es reemplaça per un altre en menys de 4 hores.
• Rang de 8 IPs públiques fixes. 
• Suport tècnic 24x7.
• Estadístiques de trànsit, per poder analitzar-ne el consum. 
• Serveis opcionals: cabal garantit, còpies de seguretat ADSL, QoS...

Cada vegada les comunicacions son més importants a les nostres empreses. Per 
aquest motiu necessitem tenir-ne el control i la seguretat.

A APEN ens preocupem de proporcionar-te una solució de garanties amb les millors 
solucions de firewalls del mercat amb el servei de monitorització i assistència tècnica 
Premium. 

Treballaràs més connectat... més ràpid... més enfocat...

Millora i assegura 
les teves comunicacions

4G La velocitat de fibra òptica 
sense cables

Connexions rapidíssimes 
i segures

Més que la fibra òptica.

No cau ni s’atura
Xarxa exclusiva.

Infraestructura pròpia.

Només per a empreses
Atenció personal 

24/7 els 365 dies.
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