


Disposem d'un equip multidisciplinari format per un grup d'empreses 
capdavanteres en les seves especialitats i amb un gran desplegament 
territorial.

Formem part del grup Pista Cero, pioner en el Pyming, especialitzats en 
donar servei a empreses, administracions públiques i educació, que ens 
permet oferir un gran ventall de serveis de valor afegit amb proveïdors 
de prestigi.

Som fundadors d'oportutec.com divisió especialitzada en noves 
tecnologies, disseny i marketing, centrats en els dispositius de 
comunicació visual, com és l'escaparatisme virtual i punts d'informació 
interactius.

és una empresa dedicada a assessorar y desenvolupar 
projectes per empreses i autònoms  en el món de la 
informàtica i les noves tecnologies.



SERVEIS
SOLUCIONS WIFI

Realitzem una auditoria de la xarxa Wi Fi del centre sense cap cost ni compromís.
Tenim la solució definitiva per resoldre tots els problemes de les xarxes Wi-Fi dels centres educatius. A més, amb el nostre 

manteniment Premium sempre tindràs el hardware actualitzat i els sistemes mantinguts, monitoritzats i gestionats en  temps 

real.

EQUIPAMENTS INTERACTIUS (PDI)

Representem les principals marques del sector com Epson, Hitachi, Promethean, SmartBoard, 
Vision i Nobo.

Ens adaptem a les necessitats i pressupost de cada centre educatiu recomanant la millor opció existent en el mercat. 

No subcontractem les instal·lacions, totes les fem amb personal propi, amb àmplia experiència i confiança.

INFORMATITZACIÓ DE L'AULA

Som un dels pocs distribuïdors que mantenen la línia de muntatge d'equips clònics d'alta 
qualitat

Combinem tots els equips amb llicències de software educatiu amb descomptes d'entre 
el 50 i el 75%
Depenent de cada circumstància recomanem equips de marca o clònics i els lliurem amb tot el software  replicat, encarregant-

nos de la substitució dels equips antics . 

També  disposem de tots els accessoris o complements  que es puguin  necessitar,   com carrets per carregar ordinadors 

portàtils  o tauletes,   impressores, monitors, electrònica de xarxa , etc.

EQUIPS EduCAT

Demani'ns assessorament i cotització, som autèntics especialistes en aquest tipus de 
suministre.
Recomanem els millors equips per a entorns educatius, pantalles més grans per facilitar la visualització i usabilitat, bateries més 

duradores per suportar una jornada escolar, garanties eficients i, ho fem sense casar-nos amb cap fabricant, la nostra prioritat 

és oferir la millor opció educacional per sobre de interessos de marca.

En funcionament som tan flexibles com ens demani el centre educatiu, podem lliurar els equips a l'escola, o organitzar el  
lliurament directe als pares a l'escola o a la nostra botiga.

PLANS DE MICROSOFT PER A L'EDUCACIÓ

Saps que com a centre educatiu pots oferir l'Office 365 complet (Word, Excel, 
PowerPoint, Access, OneNote, Outlook) de forma gratuïta per a tots els teus alumnes?

Saps que Microsoft ofereix gratuïtament les comptes de correu Exchange de 50 GB 
completes a tot el personal del centre educatiu i els seus alumnes?

Encara no coneixes la modalitat CSP de Microsoft per a centres educatius?
Confia en nosaltres com a AER de Microsoft (Authorized Education Reseller) i et beneficiaràs de tots els beneficis que 

Microsoft ofereix als centres educatius.



SERVEIS

MANTENIMENT INFORMÀTIC
Solucions especialitzades

Ens adaptem al calendari escolar per millorar la qualitat del servei i ajustar els 
pressupostos.

Ens adaptem a les necessitats de cada centre educatiu oferint solucions per a tots els entorns.  Tant en les modalitats de 

cessió de tècnics a hores fixes amb perfils de sistemes o tècnics de camp, així com en el nostre revolucionari model de 

manteniment sota demanda on es disposa de tots els avantatges d'un contracte de manteniment en termes de disponibilitat 

de tècnics i temps de resposta, i el pagament per us d'un paquet d'hores.

SOLUCIONS FINANCERES
Facilitem i ajudem a la compra de productes i serveis informàtics per a organismes 
públics, fundacions, organitzacions, col·legis i universitats.

Amb el nostre pla obtindràs:

· pagament ajornat. 

· assignació de gestor comercial. 

· gestió de comandes per correu o telèfon. 

· Gestió d'emergències 

· gestió de renting

· lliuraments a domicili.

Som especialistes en la gestió de renting o leasing informàtics, des de les operacions més senzilles de 1.000 euros fins a 

operacions de rent back, renting evolutius, o gestió integral de parcs amb convenis anuals. 

Gestionem en renting també inversions en software estàndard, ERP, i fins i tot projectes amb molta mà d'obra. 

Ens encarreguem de tot, la part de consultoria per proposar la millor opció des d'un punt de vista tecnològic, comptable i fiscal, 

la burocràtica, documentació i contractes, i la logística, entrega i instal·lació dels equips. La nostra millor garantia de servei és 

que no cobrem fins que el client estigui 100x100 satisfet amb el subministrament o instal·lació.



SERVEIS

SERVEIS EMPRESA

MANTENIMENT

Entendre i resoldre les necessitats de la teva empresa ens converteix en la teva millor 
opció.
Ens adaptem a les necessitats de cada empresa oferint solucions per a tots els ambients.         Tant en les modalitats de cessió de 

tècnics a hores fixes amb perfils de sistemes o tècnics de camp, així com en el nostre revolucionari model de manteniment 

sota demanda on es disposa de tots els avantatges d'un contracte de manteniment en termes de disponibilitat de tècnics i 

temps de resposta, i el pagament per us d'un paquet d'hores.

Si encara  tens dubtes,  pots preguntar a qualsevol dels nostres clients, ells  sabran dir-te per què els ajudem cada dia a 

incrementar la competitivitat del seu negoci.

VDI

Servidor + escriptoris virtuals

· Informàtica centralitzada, controlada i amb un 70% menys d'incidències.

· Més seguretat en el hardware i en els arxius de dades

· Augment de la productivitat.  Treballa des de qualsevol dispositiu en qualsevol moment i des de qualsevol lloc a alta 
velocitat i sempre amb el teu propi escriptori.

· Disponibilitat d'un pla de continuïtat de negoci.

· Sense inversió inicial. Sistema 100% de pagament per us.

· Amb total flexibilitat

INSTAL·LACIONS DE SISTEMES

Som especialistes en la virtualització de sistemes tant amb VMWare com amb Hyper-V.

Ens centrem 100% en la PIME avaluant quina solució és la més recomanable per al seu 
negoci.



SERVEIS

IMPRESSIÓ
Cost per còpia

Imprimir sempre  a la màxima velocitat i a meitat ara és possible amb nostre     reduir els costos  la      el  programa 
d'impressió cost per còpia.

Una fórmula ideal per als equips mitjanes empreses que qualitat            de treball de petites i   necessiten impressions de 
professional baix cost per pàgina  a gran velocitat, amb la flexibilitat de connectivitat sense fils / mòbil i  a     i     la   gestió de la 
impressora basada .   en web 

 Impressores cost per còpia   en 

Consumibles
Venda de consumibles originals i compatibles.

SEGURETAT I ANTIVIRUS

Una intromissió externa no autoritzada o el robatori d'informació pot amenaçar seriosament la 
viabilitat de l'empresa. 

Google i els fabricants d'antivirus bloquegen i penalitzen les pàgines web amb seguretat .  Nosaltres         problemes de    
disposem de  els quals    telemàtica de l'empresa. plans en  es resol de manera determinant la seguretat

  

Ara, t' oferim una auditoria prèvia gratuïta. avui sense compromís.      Demana-la   mateix    

· Auditoria i revisió  de sistemes

· Auditories de seguretat  web 

· Firewall i UTM

· Consultoria i auditories de sistemes basades en la LOPD  (Llei Orgànica   de protecció de dades  ). 

Ens de tot!!! encarreguem  

Antivirus professional per al teu negoci d'alt rendiment i protecció

Producte de seguretat proactiva que et permet centrar-te en el teu negoci i despreocupar-te de l'antivirus. Potenciat 

amb la tecnologia  NOD32® combina un motor d'anàlisi ràpid amb la detecció altament acurada i un consum de recurs , 
baix dissenyat per allargar la vida útil i la usabilitat del teu hardware. Les múltiples capes de protecció inclouen control 
d'accés a la informació per evitar fuites d'informació i bloqueja els dispositius no autoritzats. Pots gestionar tota la 
seguretat amb la consola Remote Administrator.



SERVEIS

BACKUP ONLINE
Segur que ja fas còpies de seguretat. Segur que fins i tot les treus fora de l'oficina. Segur 
que regularment verifiques la seva integritat. Segur que t'has preocupat per la seva 
confidencialitat.

Segur?

Per menys de la meitat del que t'imagines, t'oferim la possibilitat d'estar 100% segur en quant a  les teves còpies de  
seguretat.   Disposem de diferents modalitats per adaptar-nos a les teves necessitats i un preu sense competència per a la 

custòdia de dades a Espanya.

SERVIDORS VIRTUALS
Has de canviar el servidor i dubtes entre comprar-lo o llogar-lo en el núvol?

Tens por del núvol?

Ningú t explicat  clarament núvol  ?'ha   el que significa i com funciona un servidor en el   

Confia nostres professionals,  ells resoldran tots els teus dubtes i recomanaran el millor  negoci. en els             per al teu

Servidors virtuals
Solucions Linux -Windows- Citrix

 Prestacions   a mida

 Arquitectura Intel

 Llicències per subscripció i pagament mensual . 

 Data Center de COLT a Barcelona

TELEFONIA IP
Donem servei a pimes desde 2 a 100 terminals de veu amb centraletes virtuals o 
basades en sistemes Asterisk.

T  la solució més rendible centraleta  les funcionalitats més avançades incloses .  'oferim    de  virtual amb      de sèrie  

Comunicacions segures,  qualitat , gràcies al nostre QoS  .fiables i amb la màxima  de veu      sistema   



SERVEIS

MICROSOFT OFFICE 365
No et quedis obsolet. Canvia a correu Exchange.

· Avui dia, 8 de cada 10 empresaris valoren correu electrònic com l'eina de comunicació principal per als seus 
negocis per davant de la telefonia fixa i mòbil.

· Totes les grans empreses ja han migrat els seus sistemes de correu electrònic a Exchange  de Microsoft o a 
Google, ara és el torn de les pimes.

Microsoft per subscripció

És molt més rendible utilitzar llicències  pagar-les. Nosaltres som especialistes en la gestió  per subscripció que
i implementació de llicències de Microsoft, ja sigui local a la mateixa empresa o en servidors virtuals.

DROPBOX EMPRESARIAL
Dropbox Business és la solució segura d'emmagatzematge i ús compartit d'arxius 
que encanta als empleats i en la que confien els administradors tècnics.

Control d'informació

· La propietat intel·lectual dels fitxers en comptes de Dropbox for Business pertany a l'empresa, amb comptes 
gratuïts pertany a l'usuari (encara que el login sigui un compte de correu electrònic amb domini corporatiu).

Col·laboració

· Possibilitat de recuperar arxius il·limitada i possibilitat de tornar a les versions anteriors d'arxius il·limitada.

· Col·laboració dins d'arxius d'Office (t'avisa amb una icona i et permet comentar fitxers si per exemple dues 
persones obriu un document alhora).  Emmagatzematge il·limitat.

Seguretat

· Eliminació remota d'arxius en cas de pèrdua, robatori o canvi de treball.

· Carpetes o fitxers amb enllaç protegit per contrasenya.

· Enllaços amb la data de caducitat, permet protegir tot el que es comparteix amb empreses externes.

· Separació del compte personal i el compte de treball de Dropbox.

Administració

· Panell d'administració per al responsable de informàtica.

· Possibilitat de gestionar permisos de forma automàtica i auditar tots els moviments.

Estalvi de costos i productivitat

· El ROI comença el primer dia, tan aviat com les llicències s'activen els teus usuaris comencen a ser més 
productius perquè la majoria ja eren usuaris de Dropbox.

· Els costos d'infraestructura es redueixen al mínim al no haver de dependre servidors propis.

· Els responsables de IT poden dedicar el seu temps a tasques de major valor afegit



SERVEIS

MICROSOFT AZURE

Què és l'Azure?

La seva aplicació. El seu marc. La seva plataforma. Tot val.

Microsoft Azure és un clúster de serveis integrats en el núvol (anàlisis, processos, bases de dades, mòbils, 
xarxes, emmagatzematge i web) que creix cada dia, per moure's més ràpidament, anar més enllà i estalviar 
diners. Això és el que podeu fer amb l'Azure...

Obtenir més productivitat
Qualsevol desenvolupador o professional de TI pot ser productiu amb Azure. Les eines integrades, les plantilles pre-
construïdes i els serveis gestionats faciliten enormement la ràpida compilació i gestió d'aplicacions empresarials, per a 
mòvils, web i Internet de les coses (IoT), utilitzant els coneixements que ja té i les tecnologies que ja coneix.

Utilitzar una plataforma de servei en núvol flexible i oberta
L'Azure suporta la major selecció de sistemes operatius, llenguatges de programació, marcs, eines, bases de dades i 
dispositius. Executeu els contenidors Linux amb integració Docker; construiu aplicacions amb JavaScript, Python, .NET, 
PHP, Java, Node.js; Creeu back-ends per a dispositius iOS, Android i Windows. El servei de núvol de l'Azure és 
compatible amb les mateixes tecnologies en les que milions de desenvolupadors i professionals de TI ja confien.

Amplieu el vostre TI existent
Alguns proveïdors de serveis en el núvol obliguen a escollir entre un centre de dades del client i el núvol. Aquest no és 
el cas a l'Azure, que s'integra fàcilment amb el vostre entorn de TI actual a través de la xarxa més gran de connexions 
privades segures, solucions de base de dades  i emmagatzematge híbrids, així com funcions de residència i encriptació 
de dades, de manera que els vostres recursos romanen just on els necessites. I, amb Azure Stack, podeu incloure el 
model de desenvolupament i implementació d'aplicacions de l'Azure al vostre centre de dades. Les solucions de núvol 
híbrid de l'Azure ofereixen el millor d'ambdós mons: més opcions de TI, menys complexitat i menys costos. És per això 
que és un dels millors serveis de informàtica al núvol disponibles.

Escaleu d'acord a les vostres necessitats, pagueu per ús
Els serveis de Azure de pagament per ús es poden escalar o reduir verticalment amb rapidesa per adaptar-se a la 
demanda, de manera que només pagueu pel que feu servir. La facturació per minut i el compromís d'adaptar-nos als 
preus de la competència per als serveis d'infraestructura més populars, com ara el procés, l'emmagatzematge i l'ample 
de banda, fan possible que sempre obtingueu la millor relació qualitat-preu.

Protegiu les vostres dades
Sabem que algunes organitzacions encara estan receloses del núvol. Per això, Microsoft ha adoptat un compromís líder 
en el sector per protegir les vostres dades i la vostra privadesa. Vam ser el primer proveïdor de serveis en el núvol 
reconegut per les autoritats de protecció de dades de la UE pel nostre compromís de complir amb l'estricta legislació 
de privacitat de la UE. Microsoft també va ser el primer dels principals proveïdors de serveis en el núvol a adoptar el 
nou estàndard internacional de privadesa en el núvol, ISO 27018. També vam crear Azure Government, una versió 
independent de l'Azure dissenyada per satisfer els estrictes requisits de compliment de les agències públiques dels 
EUA.



SERVEIS

CRYPTOLOCKER
Podem desencriptar els arxius del teu ordinador!

Contacta amb nosaltres omplint el formulari de contacte i et farem un pressupost 
sense compromísNomés necessitem un arxiu de mostra que s'hagi encriptat per poder comprovar si 

podem desencriptar el seu ordinador o servidor. En cas que puguem desencriptar el fitxer de mostra, et 
garantim que podem desencriptar la resta de l'ordinador.

El cost d'aquest servei oscil·la entre els 200 i els 500 euros depenent del nombre d'ordinadors infectats i la urgència, 

i només es cobra si es desencripta al 100%

Què és el virus Crypt0L0cker?
El virus de Crypt0L0cker és un ransomware perillós que està configurat per encriptar arxius importants d'empreses i 

particulars, encripta totes les dades que troba siguin del format que siguin. Després de bloquejar aquests fitxers, el 

ransomware demana que es faci un pagament a canvi de revelar el codi necessari per desencriptar els fitxers 

bloquejats.

Quant hauries de pagar per aconseguir aquest codi?
Els hackers han estat demanant entre 100€ i 150€ per generar aquest codi, però ara estan demanant a la gent entre 

300€ i 1500€. Desafortunadament, no hi ha cap garantia que després de fer el pagament et facilitin un codi real que 

t'ajudi a desencriptar els teus arxius. No oblidis que els hackers són criminals i no pots confiar en ells.

Com pot Crypt0L0cker infectar el meu ordinador?
Aquest ransomware es distribueix principalment a través de campanyes de correu electrònic deslleials que es 

presenten com a notificacions aparentment del govern. Poden semblar alertes que parlen sobre excés de velocitat o 

notificacions similars, per lo que sempre hauríes de comprovar tots els correus que arribin a la safata d'entrada. Si 

un missatge està ple d'errors gramaticals, hi ha una gran possibilitat que sigui fals. A més, hauries de prestar atenció 

al remitent i, si tens alguna sospita o preocupació, escriu-li un correu electrònic per assegurar-te que sigui legítim. A 

més, se sap que aquests virus i ransomware s'han estès amb l'ajuda d'alertes falses. Si un missatge ha aparegut al 

teu l'ordinador del no res i està ple d'informació massa bona per ser veritat, l'hauries d'ignorar, ja que fer clic 

fàcilment pot portar-te a la infiltració de virus com aquest.

Com treure Crypt0L0cker virus?
Malauradament, en aquests moments no hi ha una eina 100% fiable per desencriptar els arxius, ja que els hackers 
estan contínuament modificant el virus perquè sigui indetectable als antivirus i per fer que les eines actuals quedin 
obsoletes.
Tenir còpies de seguretat en local tampoc és la solució ja que el virus infecta totes les unitats d'USB i discs en xarxa que 
estiguin connectats en el moment de la infecció, així que llevat que tinguis la  còpia de seguretat externa, aquestes 
queden també encriptades.

La millor solució en aquests casos és tenir una còpia de seguretat en el núvol, com ara el Backup Online que oferim, ja 
que, aquest tipus de sistemes de backup fan els arxius siguin tan sols de lectura i no d'escriptura, evitant així aquest 
tipus d'infeccions.

Si ja estàs infectat i no has realitzat cap còpia de seguretat al núvol, no et desesperis perquè tenim la solució.

Font: losvirus.es

http://losvirus.es/el-virus-crypt0l0cker/


CONTRACTE DE MANTENIMENT

Quan pensis en assistència tècnica, pensa en nosaltres
En els últims 30 anys el món de la informàtica ha canviat molt i el tipus d'assistència tècnica que 
requereixen les pimes també.  Nosaltres ens adaptem als canvis i fruit d'aquesta nova realitat presentem el 
nou Smart Classic.  contracte de manteniment 

Smart Classic.  El manteniment de tota la vida, sense lletra petita
És el manteniment informàtic clàssic per al qual el client paga una quota fixa per mes i inclou totes les 
intervencions tècniques que es requereixen.  Tant les remotes com les presencials, la gestió d'emergències, 
el préstec de hardware en cas d'extrema necessitat i en el nostre cas també els desplaçaments.

El que diferencia el Manteniment Smart Classic  delscontractes de manteniment tradicionals és que no  

t'amaguem res. La nostra proposta serà valorada en relació a una estimació d'un nombre X d'hores 
necessàries al mes. Com que sabem que un dels problemes de la informàtica és que durant un mes pots 
necessitar moltes hores de servei tècnic i els pròxims mesos no necessitar-ne cap, oferim realitzar una 
regularització de les hores usades i no usades cada 6 mesos.

Registrem totes i cada una de les intervencions en el nostre sistema i al cap de 6 mesos sumem totes les 
hores emprades. Si aquesta suma és superior o inferior a les hores estimades, retornem o cobrem en funció 
del nombre d'hores extraordinàries.

ASSISTÈNCIA REMOTA
El nostre servei d'assistència remota és un servei exclusiu per als  clients que 
gaudeixen del suport i manteniment remot dels nostres tècnics experts.
Descarrega la nostra app d'assistència remota i permet que resolguem la teva incidència. 
* Només per a clients
Trets:

 Temps màxim de resposta a emergències de 4 hores

 Correu i telèfon exclusiu per a clients de manteniment

 Assistència presencial si la incidència no es resol de forma remota

 No hi ha període mínim de contractació

 Només pagues si estàs satisfet amb el servei prestat

SERVEIS



RECUPERACIÓ DE DADES
Més de 20 anys d'experiència en la recuperació de dades, la satisfacció de més de 
1500 clients

Treballem amb ordinadors portàtils, servidors empresarials amb o sense RAID, sistemes de còpia de seguretat, 

dispositius multimèdia externs, com ara discs durs externs, unitats flash o disc USB portàtil, així com qualsevol tipus de 

memòria SD MicroSD, Memory Stick, Compact flash.

Realitzem pressupostos totalment gratuïts.

Recuperem dades a tota la península Ibèrica, les Illes Balears i les Illes Canàries.

Servei de recollida de disc dur per tota la península Ibèrica.

Esquema intern del disc dur

Un disc dur és un element generalment metàl·lic i rectangular amb un pes d'aproximadament entre 300 i 500 grams, la seva 
funció és salvaguardar les dades, independentment de la seva forma o contingut, així bé hi podràs gravar des de 
documentació d'empresa, la facturació, fins a fotos,  música i fins i tot vídeo.
En aquest simple diagrama mostrem un disc dur seccionat de manera que puguem veure de manera esquemàtica els 
elements que inclou la caixa metàl·lica del disc dur, hem assenyalat els discs de dades o plats, que són aquells discs 
metàl·lics que contenen les dades, la separació entre ells de vegades és microscòpica per la qual cosa una simple mota de 
pols pot ratllar-los, en aquest esquema hem exagerat les proporcions de manera que es puguin reconeixer les diferents 
parts del disc.

El xassís del disc, la carcassa

El disc dur en sí, com a element físic està protegit per una estructura metàl·lica totalment segellada i a la que no podrem 
accedir sense les eines professionals necessàries, menció especial que fem sobre el perill d'intentar obrir un disc per un 
mateix, ja que parlem d'un tipus de material molt tecnològic. El disc dur sempre estarà dins d'una closca de metall estanc en 
la qual només una petita mota de pols pot ratllar els plats dels discos i així perdre les teves dades. Mai no intentis obrir un 
disc dur pel teu compte, acut a autèntics professionals com nosaltres, que li oferim una total garantia per recuperar les 
seves dades.

Els caps de lectura del disc dur

Els capçals de lectura són els dispositius que es mouen al voltant de la superfície del disc mentre giren a tota velocitat, al 
seu extrem més allunyat tenen el lector de dades, un únic cap de lectura tindrà tantes agulles com plats de disc tingui el disc 
dur.

SERVEIS
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