Proveïdors TIC de confiança
de cambradigital
Protagonistes de la transformació
digital de les empreses

Cambra Barcelona
“doing business”

SOLUCIÓ TIC

BNET-Maintenance
M9

Què és un proveïdor cambradigital?
Una empresa del sector TIC amb activitat a la demarcació de
Cambra de Barcelona, amb solvència tècnica i d’implantació
reconeguda.

Els nostres proveïdors TIC de confiança s’identifiquen mitjançant
aquest segell de distinció:
Proveïdor
TIC
de confiança

Cambra Barcelona
“doing business”

Altostratus
SOLUCIÓ
SOLUCIÓ
TIC TIC

G Suite
BNET-Maintenance
www.altostratus.es/g-suite
M9

El primer pas cap a la
digitalització de la teva empresa

G Suite és la plataforma d’aplicacions de Google,
un conjunt d’eines innovadores basades en el núvol
i creades per incrementar la productivitat del teu
negoci:

CATEGORIA

Aplicacions

• Documents, fulls de càlcul i atractives presentacions

que vàries persones poden editar en temps real

BENEFICIS

• Creació fàcil de web, formularis i enquestes
• Recerca intel·ligent dins del cloud
• Automatització de procesos habituals
• Xarxa social per als membres de l’organització
• Calendaris compartits per agendar esdeveniments

i tasques de forma ràpida i intel·ligent
• El teu domini d’empresa @tu_domini.com

Equips més connectats
Accessibilitat des de
qualsevol dispositiu
Actualitzacions i
millores automàtiques
Sense instal·lacions de
hardware ni software
Reducció de costos
Més agilitat i rendiment
Innovació constant
de la mà de Google

www.altostratus.es

Business Net
SOLUCIÓ
SOLUCIÓ
TIC TIC

BNET-Maintenance
BNET-Maintenance
www.bnet-engine.com/productos/bne-maintenance
M9

Solució de software per a la gestió i el
control del manteniment d’actius industrials (GMAO)

Programari per gestionar amb senzillesa i agilitat
des de petits parcs de maquinària a grans complexes industrials. Completa gestió del manteniment
industrial, tant a nivell correctiu com preventiu:

CATEGORIA

Aplicacions

• Operaris, equips
• Instal·lacions i recanvis
• Avaries, assignació i seguiment
• Traçabilitat i gestió dels indicadors de

manteniment (KPI’s)
• Gestió documental

BENEFICIS

Senzillesa
i usabilitat
Control de costos
Informació
estadística
Funcionalitat total
per entorns mòbils

www.bnet-engine.com

GS Gestión
SOLUCIÓ TIC

Suite GS Gestión
www.akidocs.com/software-de-tesoreria

Software de tresoreria per a pimes

Plataforma en format SaaS adaptat a les necessitats
de la petita i mitjana empresa per donar solució des
del núvol. Inclou, entre d’altres:
• Connexions bancàries automàtiques

CATEGORIA

Aplicacions

• Gestió de tresoreria
• Conciliació automàtica

BENEFICIS

Solució amb més de
20 anys i múltiples
referències
Consultors
experimentats
Automatització
de processos de
control, anàlisi,
gestió d’informació ...
Quotes molt
assequibles

www.akidocs.com

IEAISA
SOLUCIÓ TIC

Solució ALL-IN-CLOUD
https://ieaisa.es/solucion-all-in-cloud-pymes/

Solució d’escriptoris virtuals per a pimes
ALL-IN-CLOUD

Oblidi’s de costoses inversions en equipament informàtic i complexos sistemes tecnològics. Amb la
nostra solució ALL-IN-CLOUD podrà gaudir de totes les eines de productivitat que necessita la seva
empresa:
• De forma immediata

CATEGORIA

Aplicacions

BENEFICIS

• Treballar des de qualsevol lloc i dispositiu quan

ho necessiti
• A més podrà oblidar-se de realitzar còpies de

seguretat
• La flexibilitat de poder augmentar o disminuir

els recursos utilitzats amb una simple trucada
o e-mail
Prova l’escriptori gratuït durant 30 dies.

Sense inversió inicial
Pagament per ús
Alta disponibilitat
Mobilitat 100 %
des de qualsevol
dispositiu o lloc
Backup diari i
Dissater Recovery
garantit
Màxim nivell
de seguretat

www.ieaisa.es

Invinet
SOLUCIÓ TIC

B2BRouter
www.b2brouter.net

Com reduir costos amb l’ús
de la factura electrònica

B2BRouter, plataforma virtual de gestió administrativa sincronitzada amb clients i proveïdors que
envia i rep factures electròniques:
• Importació massiva de factures

CATEGORIA

Aplicacions

• Compatible amb portals de les AAPP
• Connexió amb l’ERP de l’empresa
• Signatura amb certificats propis
• Gestió de diverses empreses
• Suport d’un consultor expert

BENEFICIS

Reducció dels costos
Reducció d’errors
de les factures
Reducció de la
morositat
Simplificació dels
processos

www.invinet.org

Lleida.net
SOLUCIÓ TIC

Connectaclick pro
www.lleida.net/es/connectaclick

La contractació online que s’ajusta
a les teves necessitats

Plataforma a mida de contractació online per tal
que els processos de contractació electrònica siguin tal com tu els vols, que destaca per la seva
facilitat d’ús. Usada per:

CATEGORIA

Seguretat
TIC

• Entitats financeres
• Asseguradores
• Empreses energètiques

BENEFICIS

Robustesa

• Altres grans empreses

Més velocitat
Flexibilitat al vostre
abast
Seguretat jurídica

www.lleida.net

Profimática (Grupo Solitium)
SOLUCIÓ TIC

Impressió 3D HP Jet Fusion
https://solitium.es/Impresion_3D.html

Solució d’impressió additiva 3D HP Jet Fusion:
Reinventant la fabricació i el prototipat

La tecnologia Multi Jet Fusion d’HP permet la producció de peces funcionals fins a 10 vegades més
ràpida amb un menor cost:
• Prepara el teu disseny per a la impressió

CATEGORIA

Aplicacions

• Agrupa els teus models i envia’ls a imprimir
• Afegeix el material
• Extreu la unitat de fabricació 3D HP Jet Fusion

de l’estació de processament ...
• ... i introdueix-la en la impressora
• Produeix més peces al dia amb l’estació de

processament 3D HP Jet Fusion
• Capacitat de reutilització líder en la indústria
• Treball personalitzat
• Servei tècnic propi certificat

BENEFICIS

Qualitat superior
i uniforme de les
peces
Productivitat
excepcional
Menor cost per peça
Obtencions de
termoplàstics d’alta
qualitat

www.profimatica.es

Tecsens
SOLUCIÓ TIC

Tecsens Colab
www.tecsens.com/cloud/cloud-crm

CRM Invers: Per fi un CRM útil
per als comercials

CRM amb aplicacions de productivitat comercial,
de correu electrònic, centraleta en el núvol i compartició de fitxers per augmentar la productivitat de
la seva força comercial. Es compon de:

CATEGORIA

Comunicacions
i mobilitat

• Mòdul central CRM amb email basat en Zimbra
• Compartició de fitxers i workflow

BENEFICIS

(Nextcloud)
• Centraleta al Cloud (IP) basada en Tecsens

Cloudtel PBX

Orientació a la
productivitat
comercial
Informació per al
seu ús i explotació
Generació d’alarmes
per anticipar-se
Feedback amb
els clients per
monitoritzar
resultats

www.tecsens.com

Wolters Kluwer
SOLUCIÓ TIC

a3ERP
www.wolterskluwer.es/software-de-gestion/
a3erp-gestion-pymes.html

ERP per a la gestió integral de Pimes

Solució de gestió integral per agilitzar processos i
augmentar l’eficiència de pimes que t’ofereix informació a temps real i que cobreix totes les àrees de
l’empresa:

CATEGORIA

Aplicacions

• Compres
• Vendes
• Logística

BENEFICIS

Facilitat

• Comptable
• Financera
• Direcció

Parametritzable
i escalable
Adaptada a LOPD
Enllaços a MSO
Multiempresa,
multiidioma

www.wolterskluwer.es

Xtremis
SOLUCIÓ TIC

Integració eComerç i ERP
www.xtremis.com

Solució d’integració i sincronització del comerç
electrònic amb el teu ERP

Desenvolupament de sistemes de comerç electrònic (b2b i b2c) que automatitza i agilitza processos
mitjançant un sistema que s’integra en temps real
amb el teu ERP que permet:

CATEGORIA

Aplicacions

• Sincronització d’articles, clients, tarifes, condi-

cions de venda, etc.

BENEFICIS

• Realitzar i veure les comandes
• Descarregar i visualitzar albarans o factures

Pot anar acompanyat d’una aplicació per tablet o
mòbil perquè els teus representants i comercials
puguin realitzar comandes directament des de
casa dels teus clients o presentar ofertes i pressupostos.

Integra comerç
electrònic i ERP
Automatitza
processos
Redueix costos
i errors
Proporciona eines
de venda als teus
comercials

www.xtremis.com

Si estàs interessat en alguna de les solucions TIC que t’ofereixen
els nostres proveïdors de cambradigital

contacta’ns

serveistic@cambrabcn.org

902 448 448 (ext. 5346)

www.cambradigital.com

Cambra Barcelona
“doing business”

Cambra Barcelona ofereix un ampli ventall de serveis específics per a
Emprenedors
Autònoms i petita empresa
Mitjana empresa
Grans corporacions
AAPP i institucions

per ajudar-vos a fer negoci

‘doing business’
amb Cambra Barcelona
www.cambrabcn.org/contacte

902 448 448
Club Cambra
Cambra de Barcelona
@cambrabcn

Cambra Barcelona
“doing business”

www.cambrabcn.org

