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GESTIOMÀTICA
Qui som?
Gestiomàtica S.L. neix l'any 1983, al principi de la revolució del món dels microordinadors. La integren persones provinents dels
camps de la informàtica, l'ofi màtica i els serveis. La línia d'actuació de Gestiomàtica, ha estat des del principi la d'oferir un servei
integral d'extraordinària qualitat als seus clients, des de l'assessorament inicial, a la posada en funcionament i manteniment
postvenda.
Aquesta filosofia és la que ens ha motivat sempre, i en l'actualitat és el primer objectiu que ens marquem enfocant tots els nostres
esforços i coneixements, per a oferir als nostres clients tota la nostra experiència i voluntat d'assessorament tecnològic i serveis
més enllà del subministrament d’equips Apple.
Qualitat
En Gestiomàtica hem cregut sempre que per a la nostra permanència i consolidació en el
mercat feia falta complementar l'activitat central dels subministraments d'equips amb una
sèrie de serveis convergents que permetessin l'òptima utilització i rendibilitat als nostres
clients. Per tant, és i ha estat sempre la nostra principal dedicació, ens avancem en el
temps i incorporem mitjans econòmics, tècnics i humans, per a un millor servei.
Personal qualificat
Durant tot aquest temps hem estat els copartícips de la informatització de bona part de les
empreses de les nostres comarques. Hem assessorat i assistit tècnicament als nostres
clients per tal d’oferir solucions 360 als reptes actuals de les empreses.
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APPLE RESELLER & SERVEI TÈCNIC
PER QUÈ AMB GESTIOMÀTICA?

Cuidem dels teus Mac, Pc,
impressores i dispositius

Assessorament
integral

Renting
tecnològic

Reparacions
Apple

Manteniment
informàtic

- Packs d’hores
- Manteniments mensuals

Programa de
re-compra
iPhone
iPad
Watch
MacBook
iMac
Etc…

Ampliacions
d’equips

Serveis
express (1h.)

iPhone:
Canvi de pantalla
Canvi de bateria
Diagnóstic avaria

Més de 35 anys aportant
solucions Apple a Reus.
Gestiomàtica està certificada com a Distribuidor Autoritzat Apple, i
Servei Tècnic Autoritzat, la qual cosa ens converteix en un centre
acreditat per Apple per a oferir-te assessorament, assistència tècnica
i reparacions oficials per a tots els teus dispositius. Les reparacions
amb certificació Apple són realitzades en els nostres laboratoris
únicament amb peces originals per experts i especialistes de
confiança, l'experiència de la qual s'avalua cada any i per a cada nou
model assegurant que les seves competències estan sempre al dia.
Has de tenir en compte que les úniques reparacions que compten amb
el suport d'Apple són les certificades per la marca i per això són les
úniques que no cancel·len la garantia del teu dispositiu.

Servei d’assistència
tècnica presencial a
l’empresa.

Dispositius de
substitució

* Preus sense impostos.

Servei OnSite I
tele-assistència

Servei d’Assistència
Remota.
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ALTRES SERVEIS INFORMÀTICS
PER QUÈ AMB GESTIOMÀTICA?

Manteniment
informàtic

Assessorament
integral

Tu tries:
Manteniment preventiu per als teus equips
informàtics. Servei HelpDesk remot i presencial.
Pack d'hores de servei tècnic: Intervencions a
petició de l'empresa per a assistència remota, o
presencial.

Impressió
Gestionada

Servei Tècnic &
Partner Oficial

Cobertura d’1, 2 o 3 anys amb extensió de
Responsive
garantia, danys accidentals (trencaments,
sobretensions, humitats, caigudes) i robatori.
Gestiomàtica Consulti condicions.

Protect

Més de 35 anys aportant
solucions tecnològiques a Reus.
Els nostres consultors podran assessorar-te per a oferir-te una solució
totalment personalitzada i adaptada al teu negoci. Sigui quina sigui
la teva necessitat, t’escoltarem i t’oferirem una proposta que resolgui els
teus requeriments.
Podem oferir-te solucions de servei tècnic (Mac, Pc i Servidors),
Hardware, sistemes, software Adobe, entre d’altres, ajudar-te a
desenvolupar la teva nova pàgina web o e-commerce, oferir-te un
programari a mida per Mac i Windows, una App professional,… a
més, disposem de solucions d’impressió “cost per còpia”, solucions
cloud, i de cobertura per protegir els teus equips.

Servei de còpies de seguretat al núvol per
Mac, Windows, i servidors. Totes les teves
dades, sempre disponibles i protegides.

Gestiomàtica
BackUp

Des de 39,90 € / mes.
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DISSENY WEB
PER QUÈ AMB GESTIOMÀTICA?

Assessorament
integral

Redacció de
contingut

Disseny a mida

Cuidem el SEO

Responsive

Màxima
Seguretat

El teu projecte, les teves idees
fetes realitat.
La creació d'una pàgina web és un procés complex. No és suficient
amb dissenyar pàgines webs atractives, cal dissenyar pàgines webs
ràpides, intuïtives, fàcils de trobar, comunicatives, que atreguin i
retinguin als visitants i que, sobretot, que compleixin els objectius
de la seva empresa. Un bon servei de disseny web és essencial
perquè la seva estratègia de màrqueting online funcioni, mentre que
un mal disseny web arruïnarà la teva credibilitat.
Expliquem qui ets i el que fas. Ajuntem funcionalitat i marca per a
aconseguir experiències digitals amb contingut, fàcils, interessants.
Presenta els teus productes o serveis, capta clients i millora la teva
presència online.
T'acompanyem per a assegurar la consistència de la teva marca
mentre el teu projecte creix, sempre future-friendly.

Hiper-Velocitat

Hosting a mida
amb còpia diaria

Manteniment
mensual
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DISSENY WEB

PROJECTE Nº: FRUI100720

COM HO FEM?

ACCEPTACIÓ
DE PROJECTE

REUNIÓ DE
PLANIFICACIÓ

RECAPITULACIÓ
DE MATERIAL

REALITZACIÓ
DE DISSENY
ACCEPTACIÓ
DE DISSENY

PUBLICACIÓ

TEST

REUNIÓ DE
DEMOSTRACIÓ

PROGRAMACIÓ
DE LA WEB
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DISSENY WEB - SUPORT PREMIUM
T'ACOMPANYEM DIA A DIA AJUDANT-TE A GESTIONAR EL TEU NOU LLOC WEB

Suport especialitzat per a Wordpress, Magento, Prestashop, o OctoberCMS.
Resolem els teus dubtes de funcionament, t'ajudem a gestionar el dia a dia.

Atenció telefònica preferent. Màxim 4 assistències o 2 hores mensuals.
Atenció per tiquet email. Resposta màx 48 hores laborables.
Suport Premium

Descompte d’un 10% en les millores i packs de desenvolupament
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APP MÒBIL

El món s'ha tornat Mòbil.

PROJECTE Nº: FRUI100720

PER QUÈ AMB GESTIOMÀTICA?

“Les cerques des de dispositius mòbils han superat als ordinadors
personals disparant la demanda d'Aplicacions Mòbils i PWAs per
part de les empreses.”

Assessorament
integral

Analítica
i mètrica

Màxima
Seguretat

Una aplicació mòbil permetrà al teu negoci expandir-se sense límits.
Generarà nous canals de venda i incrementarà els teus ingressos.
Disseny
personalitzat

CMS i App
de control

Més de 50
funcions

Connecta amb
els teus clients

Cuidem el SEO

Manteniment
mensual

Oferiràs un efecte diferenciador respecte a la teva competència.
Podràs comunicar-te amb els teus clients d’una forma molt més
efectiva.
Les opcions d’una App mòbil són pràcticament infinites. Depenent del
teu tipus de negoci podem desenvolupar una aplicació mòbil que
atregui clients, et permeti gestionar reserves, potenciï les teves
vendes, ofereixi informació, cites prèvies, cupons descomptes, etc
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APP MÒBIL

PROJECTE Nº: FRUI100720

COM HO FEM?

Disseny

Dissenyem la icona, cada pantalla i cada botó de la teva Aplicació per
a portar el teu Negoci al següent nivell.

Desenvolupament

Usem els frameworks que millor s'adaptin a les necessitats del teu
Projecte.

Publicació

Ens encarreguem de tot el procés amb Apple i Google i fem tantes
revisions que siguin necessàries.

Llançament

T'ajudarem amb el llançament, el màrqueting i el posicionament de la
teva Aplicació. El teu èxit és el nostre èxit.
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SOFTWARE GESTIÓ ERP PER MAC

PROJECTE Nº: FRUI100720

PER QUÈ AMB GESTIOMÀTICA?

Si, pots tenir el teu ERP per Mac.
Arriba fins a l'infinit
Assessorament
integral
Actualitzacions
Suport tècnic

Contacta ara amb el
departament d’empresa
i demana la teva Demo
https://www.youtube.com/watch?v=pSo59ghZEq8
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SOFTWARE A MIDA PER MAC

PER QUÈ AMB GESTIOMÀTICA?

Assessorament
integral

Fet a mida
By Velneo®

ERP
ERP complet

Comptabilitat

PROJECTE Nº: FRUI100720

Si, pots tenir el teu ERP… i molt
més… per Mac.
Solucions
especifiques

Funcions
a mida

Solució a mida nativa per Mac, Windows, iOS i Android.
Solució ERP completa, o aplicació per a resoldre manques del teu
actual programa.
Primer, t’escoltarem, així sabrem perquè necessites ampliar, o canviar el
teu programari. Analitzarem en profunditat les necessitats del teu
negoci, les manques i necessitats i després definirem el tipus de
projecte més adequat per a oferir-te un programari totalment a la
teva mida i natiu per Mac, Windows, iOs i Android.
El nostre objectiu és desenvolupar-te un programa de gestió, o un
programari concret i únic, com el teu negoci.

Natiu per Mac
i Windows

Local o Cloud

Manteniment
mensual

En un programari estàndard utilitzem el 20% de les funcions, i
normalment no s’adapta a la manera de treballar de la nostra empresa.
Amb la nostra solució desenvolupada amb tecnologia Velneo, tindràs un
programa 100% adaptat a tu, optimitzant processos, intuïtiu, i fàcil
d’utilitzar.
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COMENCEM?

PL. DEL VICTOR 7. 43202 REUS. (TARRAGONA)
TEL: 977 338 584. OPCIÓ 2. - WHATSAPP: 629 71 69 96
EMPRESA@GESTIOMATICA.ES - WWW.GESTIOMATICA.ES

