
SOLUCIONS CLOUD
PER A LES PIMES



ESCALABLE 100%,
PAGAMENT PER ÚS
Pagues una quota en funció del que 
necessites en cada moment.

SEGURETAT
És un dels punts clau, permet 

segurs i redundants dels que podria 
adquirir la pime.

ESTALVI DE COSTOS
Elimina infraestructura TIC i redueix 
despeses en energia i recursos.

CAPACITAT
Ofereix una capacitat d'arxiu 

ACCESSIBILITAT
Des de qualsevol lloc i 
a qualsevol hora.

ACTUALITZACIONS 
Sempre al dia amb les 
millors eines del mercat.

 

El cloud computing és el sistema de processament i emmagatzematge massiu de dades en servi-
dors externs a través d’internet. Aquest sistema, sense necessitat de grans inversions, permet a 
les pimes accedir a una àmplia gamma de serveis que abans eren limitats a grans companyies.
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Office 365 és la suite d’eines ofimàtiques, de 
correu electrònic i de col·laboració més reco-
neguda del mercat i proporcionada en mode 
de servei cloud de subscripció (Saas). 

02  
Office 365
ACCEDEIX-HI DES DE QUALSE-
VOL LLOC I DES DE QUALSEVOL 
DISPOSITIU SEMPRE AMB CON-
FIANÇA I SEGURETAT
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Plans empresa fins a 300 usuaris. Compromís anual.

Outlook

Access
(només PC)

Word Excel

Power Point

OneDriveExchange SharePoint Microsoft
Teams

usuari/mes
10,50 €

Office 365 Empresa Premium

OneDrive

usuari/mes
8,80 €

Office 365 Empresa

Outlook

Access
(només PC)

Word Excel

Power Point

Només versions web i mòbil

OneDriveExchange SharePoint Microsoft
Teams

usuari/mes
4,20 €

Office 365 Empresa Essentials

PLANS OFFICE 365

Office
• Última versió, sempre actualitzat.
• Permet instal·lar-lo en 5 telèfons, 5 tauletes i 5    
 equips PC o Mac per usuari.
• Versions web d'Outlook, Word, Excel i PowerPoint.

Correu electrònic professional
•  Allotjament de correu electrònic amb bústia de 
 50 GB i una adreça de domini de correu electrònic  
 personalitzada.
• Backup correu, agenda i contactes, i protecció      
 contra spam i malware.
• Sincronització de dispositius.

Ús compartit d’arxius OneDrive i 
Sharepoint
• Emmagatzematge i ús compartit d'arxius amb 1 TB  
 d'emmagatzematge de OneDrive.
•  Llocs de grup i intranet per a tota la companyia   
 amb SharePoint.
• Sincronitza arxius en el teu PC per tenir-hi accés   
 sense connexió a internet.

Col·laboració amb Teams
• Reuneix-ho tot en una àrea de treball compartida  
 on el teu equip xategi, es reuneixi i col·labori en  
 arxius i treballi amb les seves aplicacions empre - 
 sarials.
• Tria un projecte en el qual treballar en col·labo-  
 ració. Comparteix arxius i fes servir les converses  
 de l'equip.
• Skype Empresarial on podràs realitzar les teves   
 reunions online fins a 250 persones i gravar-les.  
 També missatgeria instantània i presència.

COMPONENTS

Més segur 
Gestionat per Apen i/o 
Microsoft.

Més flexible
S’adapta al que necessites.

Més econòmic 
Pagament per ús.

Més actualitzat
Amb les millors eines del 
mercat.

Més productiu
Eines d'intel·ligència 
artificial i emmagatze-
matge d'arxius online.

Més col·laboratiu 
Treballa millor en equip, 
compartint i comunicant.

€

Office 365



des de

mes
€20

Per què no és  suficient copiar les 
bases de dades al núvol?
Copiar les bases de dades com a assegurança de la 
nostra continuïtat està molt bé, però la nostra 
empresa es pot permetre estar parada 2-3 dies per 
restablir tot el sistema? 

Guanya alta disponibilitat amb el 
backup cloud del teu servidor vir-
tual
Una màquina virtual és la imatge del nostre servidor 
creada amb un software, que ens permet copiar-la en 
calent perquè la restauració sigui molt més ràpida i 
segura. 

PERÒ COM FUNCIONEN 
LES CÒPIES DE SEGURETAT?

CÒPIA DE SEGURETAT LOCAL CÒPIA DE SEGURETAT AL NÚVOL 

DATACENTER 
GESTIONAT PER APEN 

SERVIDORS BBDDMÀQUINES VIRTUALS ORDINADORS FITXERS

Crea 3 còpies de les dades
(1 original i 2 secundàries)

Al menys 2 tipus de formats 
d’emmagatzematge diferents

Emmagatzema’n 1 fora del 
lloc de treball

Es tracta de prevenir la pèrdua d’informació sensible seguint el següent mètode:

COMPLEIX AMB LA REGLA DEL 3-2-1

• Dades xifrades
• Compleix RGPD
• Fins a 30 versions

• Programable
• Motoritzat
• Recuperacions remotes

• Pagament per ús
• Inclou software + espai

SEGUR

AUTOMÀTIC

ASSEQUIBLE

+

Les dades són el motor de la teva empresa i el 
backup al núvol és l’opció més segura i auto-
matitzada del moment per protegir-les.

Avui en dia la tecnologia ha posat a l’abast de les 
pimes poder copiar els servidors sencers i aconse-
guir una restauració del sistema amb un temps i 
unes garanties màximes.

03  Còpies de
seguretat al núvol
LA SOLUCIÓ DEFINITIVA PER 
GARANTIR LA DISPONIBILITAT 
DE LES TEVES DADES 
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Oblida't de comprar, actualitzar i mantenir costoses 
infraestructures a la teva empresa i passa't al pagament 
per ús.

Al núvol tot són 
avantatges

Escalabilitat
Els recursos s'adapten a la mida del teu 
negoci. Flexibilitat màxima per a les em-
preses que creixen o tenen necessitats 
puntuals, ja que la gestió de l'emmagat-
zematge i dels recursos és àgil i senzilla.
 

Seguretat
Allotjament en un centre de dades espe-
cialitzat amb millors garanties de segure-
tat que les de la mateixa empresa. 
Subministrament ininterromput d'energia, 
climatització, protecció antiDDos...
 

Disponibilitat i accessibilitat
Dades i aplicacions sempre disponibles 
des de qualsevol lloc. Accés descentralit-
zat, entorns de teletreball, màxima mobi-
litat i accés a internet il·limitat per a ús 
empresarial.
 

SERVIDOR A L’EMPRESA SERVIDOR AL NÚVOL

VS

PREUS ECONÒMICS I ESCALABLES

ACTUALITZACIONS ECONÒMIQUES

99,9% ACCESSIBILITAT

SENSE COST D’INFRAESTRUCTURA NI SUPORT

SENSE NECESSITAT DE BACKUP

SENSE CONSUM ENERGÈTIC

INFORMACIÓ DISPONIBLE 24/7/365

ALTS ESTÀNDARDS DE SEGURETAT

PAGAMENT PER ÚS MENSUAL

ESCALABILITAT INFINITA

ALTS COSTOS D’EQUIP I SERVEIS

COSTOS D’ACTUALITZACIÓ I RENOVACIÓ

SUSCEPTIBLE DE PATIR PROBLEMES O FALLIDES

NECESSITAT D’UN ESPAI FÍSIC

RESTAURACIÓ MANUAL

ALT CONSUM ENERGÈTIC

COST PER ACCÉS REMOT

LA SEGURETAT DEPÈN DE L’EMPRESA

INVERSIÓ COST DE SERVIDOR

LIMITAT AL CREIXEMENT DE L’EMPRESA

Moltes empreses es fan aquesta pregunta. 
Quina és la millor opció? Renovar els servidors 
físics de la meva empresa o contractar servi-
dors en el núvol com a servei?

Si la teva empresa té una mala connexió a internet 
o acaba de fer una forta inversió en servidors físics 
potser no és el teu moment encara.

Apen t'ofereix un estudi gratuït de costos i viabili-
tat per esbrinar quin tipus de servidor és el millor 
per a la teva empresa.

Quin tipus de servidor 
hem d’escollir? 

mes

Aquesta opció, avui està en desús a causa de l’alt cost d'adquisició, poca 
escalabilitat i adaptabilitat, tot i que amb la virtualització ha millorat de 
manera notable.

Els servidors locals virtualitzats són la millor manera d'optimitzar una 
infraestructura de servidors locals. La idea bàsica de la virtualització és 
ubicar en un mateix servidor físic diversos servidors independents. Aquest 
procés ens permet executar múltiples sistemes operatius i aplicacions 
simultàniament en un mateix servidor, de manera que reduïm el nombre 
de servidors i en facilitem la gestió.

SERVIDORS FÍSICS VIRTUALITZATS 
EN LOCAL

SERVIDORS VPS AL 
NÚVOL

L'opció que s'imposa cada dia més, per costos i 
flexibilitat.

Suposa prescindir de servidors físics, treure tota la 
infraestructura IT fora, tenir-la al núvol i accedir a 
través d'una connexió a internet a servidors allotjats 
en un ISP (proveïdor de serveis cloud). Actualment 
aquests servidors estan allotjats a Barcelona, al data 
center de Colt i Bitnap.

MILLORADACLÀSSICA
OpcióOpció

EXTERNALITZA I PUJA TOTA LA 
INFRAESTRUCTURA AL NÚVOL 

04  Servidors 
VPS cloud

des de

mes
€69



05 
Escriptori 
virtual 
05

DISPOSA DE TOTA LA INFORMÀ-
TICA DE LA TEVA EMPRESA AL 
NÚVOL DE LA MANERA MÉS ÀGIL 

Renova la teva informàtica 
sense invertir i sense temps 
de permanència 

Escriptori 
Windows

L’escriptori virtual proporciona un PC virtual al núvol 
a cada usuari amb les mateixes aplicacions, docu-
ments i recursos en xarxa que ja disposa actualment, 
i deixa d’estar vinculat a un PC físic.

Permet a l'empresa despreocupar-se de la infraestructura i 
de les actualitzacions, donar suport sobre sistemes opera-
tius, permisos de seguretat, configuracions de l'usuari, 
còpies de seguretat de servidors i escriptoris, etc.

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

Les teves dades 
sempre segures

Antivirus 
i firewall 

Flexibilitat en 
créixer i decréixerXARXA PRIVADA

CÒPIES DE 
SEGURETAT

ESCRIPTORIS 
INDEPENDENTS SERVIDOR

Pagament 
per ús

Millora la 
informàtica 
de la teva 
empresa 

MOBILITAT SENSE LÍMITS

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

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'opera-
dor mòbil.

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 necessitats de comunicacions d'una 
pime.

CENTRALETA AL NÚVOL
A LA TEVA MIDA

Internet d'alta 
velocitat 

Treballador remot 
Treballador 

fora de l’oficina
ext. 302

Recepció a l’oficina
ext. 200

ext. 201

ext. 204

ext. 202 ext. 203

ext.303

ext. 300 ext. 301

INTEGRACIÓ DE LA TELEFONIA 
FIXA AMB LA MÒBIL

MÀXIM ESTALVI I SENSE 
INVERSIÓ INICIAL

SEMPRE ACTUALITZAT
AUTOMÀTICAMENT

FLEXIBLE I SENSE 
LÍMIT D’USUARIS

SUPORT TÈCNIC
PROFESSIONAL

TARIFA PLANA 
FIXA I MÒBIL



PERSONALITZACIÓ 
ACCÉS DIRECTE

VISUALITZACIÓ DE
LES DADES CLAU

ENVIAMENT DE CONSULTES
ALS NOSTRES ESPECIALISTES

EVOLUCIÓ
DEL NEGOCI

RÀNQUING 
DE CLIENTS

AMB ACCÉS A FORMACIÓ
ONLINE GRATUÏTA

ESTAT DELS COMPTES 
I LA RENDIBILITAT

ENTORN COL·LABORATIU EMPRESA-ASSESSOR

EMPRESA
Enviament de dades a l'assessor amb un clic. Control sobre les dades comptables de la pime.

ASSESSOR
EFICIÈNCIA / Aquí i ara
Estalvia temps i costos en el teu negoci.

INNOVACIÓ / Demà pot ser tard
Optimitza els fluxos de treball del teu negoci.

COL·LABORACIÓ / Tot sota control
Guanya autonomia i productivitat amb els teus clients.

CLOUD / La seguretat en el núvol
Accedeix amb tranquil·litat a la informació sempre 
que vulguis.

FÀCIL I SENZILL
Molt intuïtiu, perquè puguis gestionar la teva empresa 
o despatx de forma àgil i professional.

MULTIUSUARI, INCLÒS EL TEU ASSESSOR

Permet afegir tants usuaris com necessitis, fins i tot 
convidar-hi el teu assessor sense cap cost.

PAGAMENT PER ÚS

Llicències amb subscripció mensual amb tot el suport 
i manteniment inclòs. Beneficia’t del software com a 
servei i paga només pel que necessites.

EL TEU NEGOCI SOTA CONTROL
Segueix l'evolució del teu negoci i tingues sempre la 
informació clau a primera vista per identificar amb 
agilitat oportunitats i riscos.

07  
Software de 
gestió online

a3innuva és la nova suite de solucions en línia 
de Wolters Kluwer per a despatxos profes-
sionals i empreses. Un entorn de treball col·la-
boratiu entre el despatx professional i els seus 
clients que millora la teva eficiència, amb tots 
els avantatges i la seguretat en el núvol.

GESTIONA LA TEVA EMPRESA O 
DESPATX PROFESSIONAL AMB EL 
SOFTWARE DE WOLTERS KLUWER 
MÉS SENZILL I EFICAÇ  



Permet gestionar des d'un únic punt les notificacions elec-
tròniques obligatòries (AEAT, Seguretat Social, DGT, adminis-
tracions autonòmiques i locals, etc.) i certificats digitals de la 
teva empresa o grup d'empreses, incloent-hi diversos NIF.

GESTIÓ DE NOTIFICACIONS ELEC-
TRÒNIQUES OBLIGATÒRIES CEN-
TRALITZADA I SEGURA PER A EM-
PRESES

Gràcies al fet que és una solució cloud, podràs accedir a 
tota aquesta informació de forma actualitzada a temps real.

SOFTWARE DE GESTIÓ I CONTROL 
D’HORARIS, PRESÈNCIA I REGIS-
TRE DE LA JORNADA LABORAL

08 Gestió 
de nòmines 

Estableix un model de treball col·labo-
ratiu amb el teu assessor per a la 
gestió de les nòmines.

Al dia amb la 
admistració
Actualitzacions legals 
automàtiques que 
t’ajuden a complir amb 
la normativa vigent.

Millora la comu-
nicació interna
A través del portal de 
l'empleat, descentralitza la 
gestió de RRHH i redueix 
les tasques administratives.

Eficiència en 
la gestió
Controla i automatitza 
tots els processos de 
RRHH des d’una única 
aplicació.

Màxima 
seguretat
Còpies de seguretat en un 
Data Center d’alt rendiment 
que garanteixen l’accés 
24/365.

Control de presència
Registra la jornada: previndràs l'absentisme i l'incom-
pliment de la normativa laboral.

Gestió integrada
Tota la informació disponible en un mateix lloc per 
facilitar la presa de decisions globalment.

Registre horaris
Porta un control horari per fomentar la puntualitat i 
augmentar la productivitat.

Mobilitat
Des de qualsevol lloc i dispositiu en funció del tipus 
d'empleats i organització que tingui la teva empresa.

Gestiona la nòmina i altres funcions d'adminis-
tració de personal de manera fàcil, flexible i segura.

Solució que no exigeix inversió inicial, ja que és de 
pagament per ús. En tractar-se d’un software cloud, no 
requereix instal·lació ni manteniment, i permet accedir 
a la informació des de qualsevol dispositiu i en qual-
sevol moment i lloc.

DOCUMENTACIÓ LABORAL I 
GESTIÓ DE NÒMINES SEMPRE 
ACCESSIBLE I SEGURA



Tots els preus d’aquest catàleg són orientatius. Cap preu inclou l’IVA. Les imatges publicades no són contractuals.
Apen i els fabricants que apareixen en aquest catàleg són marques registrades. Totes les dades publicades són correctes excepte si hi hagués algun error tipogràfic.
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Simplifica la teva vida

La generació online de software de gestió

a3innuva és la nova suite de solucions online per a des- 
patxos professionals i empreses que ofereix un entorn de 
treball col·laboratiu entre tots dos.
 

Guanya autonomia 
i productivitat 

Màxima seguretat 
al núvol

Optimitza els 
fluxos de treball

Estalvia temps 
i costos


