


38,9M€

77,8M€

2020

2015

Hem duplicat la nostra

facturació en només 5 anys

350 professionals de TI, 

i creixent. 
8 Oficines

Madrid

Barcelona

Lleida

Sevilla

Zaragoza

Andorra

i 130 punts de servei

Girona

Valencia





Som el teu partner tecnològic global

T’ajudem a incorporar la tecnologia al teu negoci de 

forma natural.



Equips per alumnes i 

per l’aula. Eines 

tecnològiques i de 

seguretat. Per 

simplificar el control 

d’equips, 

infraestructures i 

usuaris.

EQUIPAMENT

per

EDUCACIÓ

Monitors de radiologia, 

mèdics i de quiròfan, 

mobilitat, carrets per 

infermeria, perifèrics 

higiènics. 

EQUIPAMENT 

per

SANITAT

Un únic partner per a totes les teves necessitats d’aprovisionament tecnològic
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Equips de sobretaula, 

portàtils i tablets, 

workstations, monitors, 

perifèrics, TPV, 

sistemes d’impressió 

personal, llicències 

aplicacions i sistemes 

operatius.

SISTEMES 

PERSONALS

Servidors, 

emmagatzematge, 

backup, xarxes, 

sistemes d’impressió 

empresarial, llicències.

SISTEMES 

EMPRESARIALS

Per qualsevol marca 

d’impressora, de tinta o 

làser.

CONSUMIBLES

Cables, components, 

fundes.

ACCESSORIS

Pantalles professionals 

de gran format, 

sistemes de 

videoconferència i de 

projecció, imatge i so, 

Digital Signage.

MEETING &

COLLABORATION



Implantacions

Migració

Entorns Híbrids

Containers

Backup Cloud

Cloud DR

Monitorització

i orquestració

d’alertes Orbital

Cloud 

Si la teva empresa ha d’estar sempre en funcionament, 

la tecnologia no pot fallar.

Confia en SEMIC.

Disseny

Implantació

Servei

Gestionat

Suport

Protecció

Transformació

Evolució

Formació

Finançament

Proves d’Intrusió

Campanyes Phishing

Alerta Primerenca

Monitorització

Evaluació Riscos

Compliance

ENS / ISO 27000

Conscienciació

Security

Virtualització i VDI

Emmagatzematge

Monitorització

Backup

Hiperconvergència

Plans Continuitat

Datacenter AI

Datacenter

Hybrid IT

Entorns LAN

Movilitat WLAN

Sistemes NAC

Firewalls L7

Balancejadors

XaaS

Network Analytics

Seguiment

Actius BLE

Networking

Especialistes SO Office 365

Gestió parcs

Orquestració

Desplegaments

MDMs/EMMs

Ticketing

Migracions

Tennants

Antivirus/EDR

Educació K12

Workplace

Customer Service Manager + DevOps

Antivirus Datacenter
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coneixement, 

l’experiència i les 

aliances 

estratègiques 

necessàries per dur 

a terme tots els 

processos 

relacionats amb les 

infraestructures de 

TI.



06

Centra’t en el teu 

negoci.

05
Aconsegueix les últimes 

tecnologies, sense 

inversions inicials.

03

Estalvia fins a un 

40%.

04
Accedeix a les millors 

pràctiques i professionals 

del mercat.

Que la tecnologia s’adapti al teu negoci, no al revés
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www.justprint.es
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www.easyworkplace.com
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Paga només pel 

que utilitzes.

El 80% dels costos 

d’impressió són costos ocults. 

Els equips, els consumibles i 

el manteniment representen 

només el 20% dels costos 

reals d’impressió.

Amb JustPrint! no només saps 

què imprimeixes, saps qui 

imprimeix, on i quant et costa.

Els procesos d’entrega de 

consumibles i la informació 

d’avaries estan completament 

automatitzats.

02

Millora la gestió dels 

teus sistemes i 

equips.

La gestió del lloc de treball 

mai havia estat tan fàcil, 

amb Easy workPlace 

accedeixes a una solució 

modular per adaptar els 

equips i serveis al teu 

negoci. La modalitat gratuïta 

està inclosa en tots els 

dispositius que 

proporcionem. Accedeix a 

un Service Desk per 

resoldre incidències i 

avaries sense augmentar el 

cost del portàtil, tablet, 

sobretaula o smartphone. Un Cloud gestionat i 

securitzat, monitoritzat 24x7 

i un concepte de Seguretat 

gestionada que inclou una 

vigilancia continuada, ens fa 

únics al mercat. Amb 

auditories internes, 

externes, d’aplicacions i 

d’Apps, i amb el nostre 

MSOC, un centre de 

Monitorització, Seguretat i 

Operacions, que detecta i 

actua davant posibles 

amenaces, els 365 dies de 

l’any.

http://www.justprint.es/
http://www.justprint.es/
http://www.justprint.es/
http://www.justprint.es/
http://www.justprint.es/
http://www.easyworkplace.com/
http://www.easyworkplace.com/
http://www.easyworkplace.com/
http://www.easyworkplace.com/
http://www.easyworkplace.com/
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Solucions audiovisuals

integrals per a entorns

corporatius, sanitaris i 

educatius.

Base tecnològica sòlida, amb

alta capacitat d'integració.

Projectes personalitzats

d'extrem a extrem.

Compromís amb la 

qualitat avalat per la ISO 

9.000.

Projectes amb alt grau

d'especialització

Equip d'enginyers

audiovisuals

Empresa del grup SEMIC 

especialitzada en enginyeria

audiovisual

Coneixement tècnic i àmplia

experiència en projectes

audiovisuals

SOLUCIONS AUDIOVISUALS ENGINYERIA AUDIOVISUAL

info@kodec.es



Unifiquem la tecnologia del teu negoci, de forma estratègica  
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Acompanyem a les empreses en 

la seva Transformació Digital

 Unifica una gestió integral dels processos de la teva empresa.

 Coneix l’estat del teu negoci en temps real.

 Impulsa les teves vendes en canals digitals. 

 Digitalitza la  gestió documental i comparteix el coneixement.

 Aprofita la mobilitat per a ser més competitiu.

 Millora l’experiència dels teus clients amb l’omnincanalitat.

Projectes Web, 

eCommerce B2B y B2C

Business Intelligence i 

analítica Qlik

APP’s i solucions de 

mobilitat

SAP Business One,

SAP TPV y Cloud

Solucions

IoT & IA

Gestor documental i

Intranet Corporativa

www.actiumdigital.es

https://www.actiumdigital.es/


Àgil

Propera

 Seu electrònica

 Tramitació online

 Carpeta Ciutadana

 Tramitació incidències

 Registre Apoderaments

 Assistent Virtual i Chatbot

 Portal Web Municipal

 App Mòbil Municipal

 Escolta activa

 Gestió incidències en 

Xarxes Socials

 Atenció Pública Digital
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 Seu Electrònica

 Portal de Dades Obertes

 Àudio-Vídeo Actes

 Pla d’Acció Municipal

 Catàleg Integral de 

Serveis

Transparent

 Gestor d’Expedients

 Digitalització

 Registre Entrada i Sortida

 Arxiu electrònic

 Secretaria i Òrgans

 Intranet

Eficient

www.ecityclic.com

Impulsant l’Administració Pública Digital

Tot el conjunt de solucions i serveis perque les Administracions Públiques puguin 

optimitzar la seva gestió interna i oferir un millor servei a la ciutadania.

Com t'agradaria que fos l’Administració Pública?

http://www.ecityclic.com/
http://www.ecityclic.com/
http://www.ecityclic.com/


V
e

rt
ic

a
l 
E
d

u
c

a
c

ió

El nostre equip d’especialistes està format per 

docents i professionals d’IT, que comparteixen la 

mateixa passió per la pedagogia i les tecnologies 

per a l’Educació.

Els 39 anys d’experiència en el sector ens aporten 

un alt nivell de coneixement de les necessitats 

tecnològiques de l’àmbit educatiu.

A través del nostre ecosistema de partners, 

dotem a les escoles i centres educatius dels 

equips, pensats per a l’educació, i de les eines 

tecnològiques i de gestió, que simplifiquen el 

control de dispositius, d'infraestructures i d’usuaris, 

de manera centralitzada, senzilla i segura.

Tot això amb la finalitat de potenciar i capacitar als 

estudiants per a convertir-se en els professionals 

del demà.



Som el partner integrador de les principals solucions IT per

afrontar els actuals reptes tecnològics del sector sanitari.

Disposem de l’experiència i els coneixements del sector,

que ens situen com a proveïdor tecnològic referent en el

sector sanitari espanyol.

Sabem del que parlem. Oferim un conjunt de solucions i

serveis que ajuden a la gestió assistencial: des d’eines per

l’accés a les xarxes fins a la gestió de les infraestructures

i la seguretat. Situant sempre al pacient en el centre de

cada projecte.

La tecnologia al servei de la salut

Partner integrador

Impulsem la 

Transformació Sanitària
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https://www.semic.es/teletrabajo

Facilitar l’accés a la xarxa interna 

des de casa de forma àgil i segura 

és el nostre objectiu.

Xarxes estables, segures 

i de qualitat, adaptades al 

nou paradigma laboral

Els equips que millor

s’adapten a cada espai i 

afavoreixen el teletreball

Mesures de control de 

productivitat en el 

teletreball

Solucions de video-

conferència que milloren

l’experiencia audiovisual 

de les noves reunions

Solucions d’impressió

gestionada dissenyada

pel teletreball.

Accessoris i consells

per millorar la salut

postural

Educació: Eines per 

facilitar l’ensenyament

telemàtic

eAdministració: 

sistemes integrals per 

celebrar plens

telemàticament

https://www.semic.es/es/teletrabajo


www.semic.es info@semic.es

MADRID BARCELONA LLEIDA SEVILLA ZARAGOZA ANDORRAGIRONA

T. 91 789 65 90 T. 93 492 41 50 T. 973 280 800 T. 972 20 62 99 T. 955 25 04 70 T. 91 789 65 90 T. +376 808 290

VALENCIA

T. 91 789 65 90



Impulsem el canvi per una 

Administració Pública Digital

Presentació 2021



Què és
eCityclic ?

Som especialistes en la implantació de l’Administració electrònica,

ajudem a les entitats a optimitzar la seva gestió interna i oferir un

millor servei a la ciutadania.



Per què

confiar en nosaltres?

La nostra experiència i capacitat tècnica ens permeten

d’oferir les solucions concretes que necessita cada

Administració i fer-les funcionar ràpidament, tot assegurant

la gestió del canvi en l’entitat.

T’acompanyem en tot aquest camí.



+ 1.100 
Projectes

+20
Anys d’experiència

+65
Especialistes IT

Coneix-nos millor!

Som especialistes en

Administració electrònica

https://www.ecityclic.com/ca/


La nostra Suite en

Administració electrònica

Serveis de Consultoria

Mòduls comuns

Aplicacions d’Administració electrònica
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Altres proveïdors

VIDEO ACTES

EXPEDIENTS

REGISTRE

TASQUES

GESTIÓ INTERNA

CONTROL INTERN

ACORDS  I RESOLUCIONS

APP

PORTAL WEB

BÚSTIA CIUTADANA

TRÀMITS I CARPETA

ATENCIÓ CIUTADANA

TRANSPARÈNCIA 

PLA ACCIÓ MUNICIPAL

OPEN DATA

SEGURETAT BPM GESTIÓ DOCUMENTAL GENERADOR APP BIINFORMACIÓ BASE



OAC CIUTADANIA GESTIÓ POLÍTIC

M
Ò

D
U

L
S

 C
O

M
U

N
S

D
A

D
E

S
A

P
L

IC
A

C
IO

N
S

A
lt

re
s 

p
ro

v
e

ïd
o

rs
  

P
ú

b
lic

s 
o

 p
ri

v
at

s

P
L
A

T
A

F
O

R
M

A
 D

’I
N

T
E
G

R
A

C
IÓ

Altres proveïdors

SEGURETAT BPM GESTIÓ DOCUMENTAL GENERADOR APP BIINFORMACIÓ BASE

TASQUES REGISTRE EXPEDIENTS CONTROL INTERN
ÒRGANS 

COL·LEGIATS
NOTIFICACIONS ARXIU 

PORTAL WEB INTRANETSEU ELECTRÒNICA RENDICIÓ DE COMPTESCATÀLEG DE SERVEISAPP

eBÚSTIA
CATÀLEG DE 

TRÀMITS
CARPETA 

CIUDADANA
PORTAL DE 

TRANSPARÈNCIA
DADES 

OBERTES
PLA D’ACTUACIÓ 

MUNICIPAL
CARPETA 
EMPRESA

CARPETA 
POLÍTIC

A
V
A



Experiència d’Usuari

UI - IxD - UX

SUCCEEIX DAVANT 
LA PANTALLA 

SUCCEEIX EN 
LA PANTALLA 

DISPOSITIU USUARI

UI
User Interface

INTERFÍCIE

UX
User Experience

EXPERIÈNCIA

IxD
Interaction 

Design

INTERACCIÓ



Model Administració electrònica

Model de Sostenibilitat



Quins són

els nostres punts forts?

Usabilitat i facilitat d’ús

La nostra prioritat és la usabilitat, que permet als nostres usuaris i 

clients interactuar amb les nostres aplicacions de forma senzilla, 

intuïtiva i usable.

Modular i escalable

Els nostres productes s’adapten a les necessitats de les 

Administracions i et permeten créixer. Disponibles en 

modalitat SaaS o On Premise.

Interoperabilitat i Seguretat

Oferim productes interoperables segons l’ENI i treballem en 

reforçar la seguretat de la infraestructura i de les aplicacions 

d’acord amb l’ENS.

Government to Citizen (G2C)

Adoptem les noves formes de relacionar-se amb la 

ciutadania, aprofitant els avantatges de les noves 

plataformes Web i les xarxes socials.

Treball en equip

Som un ampli equip multidisciplinari format per tècnics, consultors i 

implantadors especialistes en Administració Pública.

Innovació i col·laboració

Creem sinèrgies amb les Administracions per a dissenyar 

solucions innovadores que permeten impulsar el seu camí cap a la 

Transformació Digital.



Més de 250 entitats

confien en nosaltres



Més de 250 entitats

confien en nosaltres



Més de 250 entitats

confien en nosaltres



Gestió expedients Digitalització Segura eTràmits i eSeu

Portals Web

Durant més de 20 anys SEMIC ha proporcionat a l'Ajuntament de Lleida solucions

tecnològiques de propòsit general i, en concret, eCityclic by SEMIC hem proveït en

els últims anys solucions del tipus portals Webs, sistema d’Àudio Vídeo Acta, portal

de tràmits online, i des de 2017 hem treballat en la implantació del gestor

d'expedients electrònics.

Un projecte d'implantació del que estem especialment contents per la confiança

depositada en el nostre equip, amb uns resultats que parlen per si sols i en el que es

continua impulsant el seu creixement en totes les àrees de l'Ajuntament i altres

entitats dependents.

Caminant cap a la Transformació Digital de l’Ajuntament

Vídeo cas èxit

Ajuntament de Lleida

APP mòbil

Veure el vídeo del cas d’èxit

Àudio Vídeo Actes

https://youtu.be/VJhAwmjrGHc
https://youtu.be/VJhAwmjrGHc
https://youtu.be/3RjvuBwM7a0


Moltes gràcies!

Enhorabona perquè estàs realitzant un gran pas en la 

Transformació digital de la teva entitat. 

T’agraïm que confiïs en nosaltres per seguir junts en aquest camí.

Madrid Lleida Barcelona Sevilla Girona Zaragoza

Telèfon:

(+34) 91 787 38 91

(+34) 93 492 41 51

Email:

hola@ecityclic.com

Contacte:

Facebook

Twitter

LinkedIn

T’animem a visitar la nostra web: www.ecityclic.com

https://www.facebook.com/ecityclic
https://twitter.com/eCityclic
https://www.linkedin.com/company/ecityclic
https://www.ecityclic.com/ca?utm_source=doc&utm_medium=referral

