
La teva plataforma de  
treball col·laboratiu



Treballa des de qualsevol 
lloc
Descobreix les eines que t’ajudaran 
a implantar el teletreball col·labora-
tiu

Reunions telemàtiques per videoconferència

Cita prèvia online per controlar aforament

Atenció ciutadana per videoconferència

Missatgeria entre usuaris
NOU



Gestiona: La teva plataforma de treball col·laborativa
Sense necessitat de solucions intermèdies

Deslocalització
Interconnexió

Eficiència

Infraestructura 
alt rendiment

Multicanal

Escalable
Enregistraments 

certificades

Col·laboratiu

Vinculació 
expedients

Teletreball

100% adaptada al 
teletreball accessible des 

de qualsevol lloc

Eficiència i agilitat

Totalment integrada 
en la tramitació

Màxima garantia de 
seguretat i privacitat

Equips d’alt 
rendiment

Multicanal

Certificacions 

Escalable i sense 
limitacions



Descobreix les eines que t’ajudaran a
implantar el teletreball

Equips d’alt rendiment

Reunions telemàtiques per 
videoconferència 

Programa reunions telemàtiques dels Òrgans de 
Govern, de les juntes de contractació o de qualse-
vol altre equip de treball que les pugui necessitar.

Xats col·laboratius

Agilitza la comunicació interna i el treball col·labo-
ratiu reduint l’ús del correu electrònic.

Cita Prèvia 

Gestiona de forma eficient i segura l’aforament del 
punt d’accés presencial i evita llargues i incòmo-
des esperes al ciutadà.

Atenció al ciutadà per 
videoconferència

Evita desplaçaments innecessaris del ciutadà per-
metent realitzar determinats tràmits o accedir a 
determinats serveis per videoconferència.

Multicanalitat i millora en 
l’atenció al ciutadà



EQUIPS D’ALT RENDIMENT

Reunions telemàtiques per videoconferència

Programa les reunions per 
a una determinada data i 
hora, i envia invitacions per 
correu electrònic

Convida a ciutadans 
i empreses podent 
establir diferents nivells 
d’identificació per accedir a 
la reunió (accés lliure, accés 
amb certificat digital ...)Selecciona si vols que la 

reunió es gravi i certifiqui 
per acreditar el contingut 
de la mateixa amb plenes 
garanties jurídiques



EQUIPS D’ALT RENDIMENT

Reunions telemàtiques per videoconferència

Connexions col·laboratives d’equips

Òrgans de govern

Taules de contractació

Reunions d’equip

Esdeveniments i seminaris en línia

Retransmissions en directe



EQUIPS D’ALT RENDIMENT

Xats col·laboratius

Evita les interminables ca-
denes de correu mitjançant 
aquest espai de treball digital, 
fent més eficient la comunica-
ció del teu equip.

Comunica’t amb xats instantanis 

Comparteix arxius en línia 

Organitza el teu espai creant canals per temes, 
àrees o projectes

Comparteix el teu estat amb els membres del 
teu equip



MULTICANALITAT I MILLORA EN L’ATENCIÓ AL CIUTADÀ 

Cita Prèvia
Permet al ciutadà que pugui 
planificar la seva cita de forma 
senzilla i eficient, evitant-se 
llargues i incòmodes esperes

Planifica l’atenció al públic i 
el control d’aforaments de les 
teves oficines amb el sistema 
de cita prèvia integrat a la seu 
electrònica de la teva entitat 

FlexibilitatGestió avançada d’agendes

Comoditat del canal en líniaOptimització de recursos

Seguretat: sense aglomeracionsControl d’aforaments



MULTICANALITAT I MILLORA EN L’ATENCIÓ A EL CIUTADÀ 

Atenció al ciutadà per videoconferència
Atén el ciutadà a través d’un 
sistema de videoconferències 
integrat a la seu electrònica 

Accés del ciutadà des de la seu electrònica 
sense cap tipus d’instal·lació

Compatible amb tablets i dispositius mòbils

Gestió de Sala d’Espera i informació de 
l’estat de la cua



MULTICANALITAT I MILLORA EN L’ATENCIÓ A EL CIUTADÀ 

Impulsa activitats online amb la ciutadania
El sistema de 
videoconferències et permet 
realitzar retransmissions en 
directe. A través d’aquesta 
opció podràs dinamitzar 
iniciatives formatives, 
esportives o culturals

Seminaris o formacions en línia

Retransmissió de classes d’activitats 
esportives o culturals



L’espai de treball digital per a administracions 
intel·ligents

Videoconferències

Programa reunions per 
videoconferència sense límits.

Espai de treball digital

Oblida les cadenes de correus amb 
una comunicació més eficient: xat, 

canals, arxius compartits, etc.

Cita prèvia

Organitza de forma eficient l’agenda 
del punt d’accés de la teva entitat i 

evita llargues esperes als ciutadans.

Assistència telemàtica

Facilita al ciutadà l’opció 
d’assistència per videoconferència, 

evitant desplaçaments.



Seguim innovant 
per a tu


