
 

 

Apreciats Srs. : 

 

Ens posem en contacte amb vostès per oferir-los els nostres serveis de consultoria informàtica. Utilitzarem 

els nostres coneixements i l'experiència en noves tecnologies per estudiar i aportar solucions a les 

necessitats o problemes del seu negoci, de manera eficaç i a uns preus molt competitius. 

 

NOVTEC S.L. s'especialitza en vàries àrees clarament diferenciades: 

 

Serveis Informàtics dirigits a l'oficina tècnica 

 Muntatge i administració de servidors, xarxes, virtualització. 

 Solucions en comunicacions internes, externes, entre diferents seus, mòbils. 

 Vigilància amb càmeres IP i dispositius de control de presència. 

 Manteniment/millora del parc informàtic existent. 

 Serveis de consultoria per canvis en infraestructura/programari. 

 

Informatització de processos en planta 

 Informatització de processos industrials, etiquetatge, pesatge, traçabilitat, controls d'estoc, 

automatització de línies de producció/expedició de comandes. 

 Software d'enllaç de processos productius amb ERPs i bases de dades. 

 Aplicació de tecnologia puntera amb garanties d'èxit, enllaços amb tot tipus de perifèrics, 

etiquetatge amb codi de barres, RFID (Identificació per radiofreqüència), programació d’autòmats...  

 Sistemes autònoms de venda/control i dispensació de tiquets. 

 

Desenvolupament d’aplicacions 

 De mobilitat per Smartphones, tablets i pdas sobre els sistemes operatius més coneguts del mercat 

(iOS, Android i Windows Phone) 

 Aplicacions WEB (presència a Internet, venda online, control de processos...) 

 Aplicacions Client  - Servidor 

 

NOVTEC S.L. NO presenta solucions a mitges, ofereix solucions integrals seguint les següents pautes:  

o Estudi de les necessitats del client  

o Presentació d'un projecte 

o Instal·lació i posada en marxa del hardware i software necessari per portar-lo a terme 

o Servei de manteniment/postvenda del maquinari subministrat  

 

Comparteixi amb nosaltres alguns dels problemes de la seva empresa, estudiarem el seu cas i li presentarem 

una solució sense compromís. 

 

Poden ampliar el nostre ventall de serveis consultant la nostra pàgina web www.novtec.es 

 

 

Atentament,  

 

Analista de projectes 
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