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Q U I  S O M ?

Per a més informació consulta el nostre nou web www.serhsserveis.com

Des de SERHS Serveis TIC posem al teu abast tota la informació i tecnologia perquè tu et 
dediquis al que realment t’importa: el teu negoci.
Posem a l’abast de PIME’s els avantatges i les solucions de les grans empreses.
Ens convertim en:

EL TEU PARTNER 
INTEGRAL
Et proporcionem tots els 
serveis de gestió que ne-
cessites per concentrar-te 
en el teu negoci.

ESPECIALISTES EN PETITES 
I MITJANES EMPRESES
Posem a la teva disposició 
els avantatges i les metodo-
logies de les grans empreses, 
adaptades al teu negoci.

MOLT PROPERS 
A TU
Som sensibles a les teves 
prioritats i als reptes del 
teu negoci.

T’oferim serveis en la modalitat de pagament per ús. Paga només per allò que realment ne-
cessites en el moment en què ho necessites. Sense incórrer en cap tipus de despesa extra. 
T’oferim agilitat i fl exibilitat; posem tota la tecnologia al teu abast per donar màxima rendi-
bilitat al teu negoci.
Renovació en TIC constant: evitem l’obsolescència i optimitzem la despesa.

SERHS Serveis TIC
C/ Garbí 88-90, 08397 Pineda de Mar (Barcelona) - T.93.762.91.19

serhsserveis@serhs.com - www.serhsserveis.com

Posem al teu abast tota la informació i tecnologia perquè 
tu et dediquis al que realment t’importa: el teu negoci.

Amb la cobertura de 
partners de renom.

T’ho posem fàcil



INFRAESTRUCTURES DIGITALS (DIGBA) 

Gestionem els teus servidors, correus i les teves dades al núvol, amb total seguretat i fl exibilitat. Paga només pel que 
realment necessites i faràs servir.
Estem al teu costat per donar-te tot el suport que necessites en l’emmagatzematge, la gestió i el tractament de les teves 
dades.

AVANTATGES PRINCIPALS: 

Informació 
sempre 
disponible 
amb total 
tranquil.litat 
i confi ança

Per a més informació consulta el nostre nou web www.serhsserveis.com

LLOGUER D’INFRAES-
TRUCTURES DIGITALS
Amb les nostres 
infraestructures digitals 
estalvia’t la compra de 
servidors i qualsevol altre 
tipus d’infraestructura 
física.

COSTOS AJUSTATS I 
FLEXIBLES
T’oferim costos ajustats i 
fl exibles en funció de les 
teves necessitats.

ADAPTACIÓ CONTÍNUA 
AL TEU NEGOCI
Ens adaptem a cada procés 
de maduració del teu 
negoci.

SERVEI PERSONAL I 
GARANTIT
Oblida’t d’interrupcions 
i amenaces a les teves 
comunicacions, gràcies al 
servei personal i garantit 
que t’oferim.

LLOC DE TREBALL DIGITAL (SUIT)
T’instal·lem les tecnologies del lloc de treball dels teus empleats, amb PCs, tauletes i dispositius mòbils inclosos. Tot 
el servei que necessitis per implementar i posar en marxa el teu lloc de treball.
T’oferim la possibilitat de disposar del teu escriptori al núvol (VDI) per gestionar de forma immediata i sense límit 
d’emmagatzematge els teus documents.
Oblida’t de la tecnologia; nosaltres vetllem perquè disposis de totes les eines en TIC que necessites per assegurar 
l’efi ciència i el reconeixement del teu negoci.

AVANTATGES PRINCIPALS:

RENOVACIÓ EN TIC 
CONSTANT
Renovem periòdicament 
les TIC per tal d’evitar 
l’obsolescència i 
optimitzar la teva 
despesa, sense implicar-te 
en costos extres.

MOBILITAT 
EMPRESARIAL
Accés remot des de 
qualsevol lloc amb accés a 
internet, a través de xarxes 
físiques o inalàmbriques 
per atendre la demanda 
creixent de treball remot.

PAGAMENT 
PER ÚS
Només pagaràs pels 
usuaris que tinguis 
donats d’alta (Hardware 
+ software + tot el servei 
integral). Sense cap tipus 
d’inversió inicial.

SUPORT 
PROFESSIONAL
T’oferim tot el suport 
i assistència tècnica 
en totes les incidències 
i requeriments que 
necessitis per ser 
productiu en el teu negoci.

ELS NOSTRES SERVEIS

PACK SERVEIS QUE S’INCLOUEN

SUIT BASIC Inclou el servei de suport amb llicència antivirus NOD32 i 
agent de software d’inventari InvGate.

SUIT PLUS Inclou els serveis de SUIT BÀSIC amb llicència de MS Offi ce i/o Google Suite i 
Backup de 50GB.

SUIT VDI Suposa la prestació dels serveis de SUIT PLUS en un entorn virtualitzat a través de 
dispositiu limitat d’accés.

OPCIONS
Serveis addicionals per 
oferir-te una completa 
solució segons les 
teves necessitats.  

Hardware: PC’s, portàtil, smartphones, tablets, terminals VIP, perifèrics.
Telecomunicacions: Veu IP (bàsica i avançada), telefonia mòbil.
VPN
SAT 24x7 (assistència les 24h els 7 dies de la setmana).
 Google: GSuite & reseller. Ampliació Storage GSuite (20, 50, 200, 400Gb).

 INFRAESTRUCTURES SERVEIS QUE S’INCLOUEN

SERVIDORS Basic (2/8/100) i Plus (4/8/100): CPD Serhs | CPD Cloud

OPCIONS

Bases de dades
Llicència Oracle
Llicència sistemes operatius
Llicència sql server
Manteniment web
Monitorització 24 x 7
Gestió de dominis
FTP
IP Pública
SSL específi c domini
SSL corporatiu
IPSec

TELECOMUNICACIONS Xarxa de dades
Telefonia fi xa

HOUSING * Manteniment per ús

HOSTING ** Hosting Web

ON PREMISE ***

Servidors locals
Printing lloguers
Impressores tiquets TPV
Impressores etiquetes
Impressores tòner magnètic
Terminal control de presència
Backup remot

PRESTACIONS DEL SERVEI:

PRESTACIONS DEL SERVEI:

* Housing: Lloguer de la central de dades.
** Hosting: Allotjament del teu web.
*** On Premise: Resta de serveis que s’ofereixen amb connexió i emmagatzematge des del nostre servidor local.


