
 

XARXES I COMUNICACIONS 

 

La divisió de comunicacions de NOVTEC S.L. és l' àrea de negoci que va néixer per donar serveis 

a les empreses que tenen necessitat de comunicacions entre les seves delegacions i/o 

connexions a Internet d’alta velocitat. Les solucions existents fins ara per la connexió de les 

diferents delegacions d’una empresa sempre passava pels grans operadors de comunicacions, 

que ofereixen amples de banda per sota mínims a uns preus molt alts. A més, aquestes 

solucions estan orientades a comunicar la seu amb les delegacions utilitzant Internet com a 

mitjà de transport, per això també el baix ample de banda i la baixa seguretat. 

Cada vegada més, les empreses tenen un sistema informàtic més centralitzat (Base de dades, 

correu electrònic, etc...). D’aquesta manera es redueixen costos de desplegament i de 

manteniment, però això obliga a tenir unes comunicacions fiables i ràpides entre la seu i les 

delegacions. 

 

 

NOVTEC S.L es dedica a oferir als seus client solucions reals a les 

seves necessitats. Si necessita unir dues delegacions, no ofereix 

Internet a cada una i les connecta, sinó que enllaça físicament les 

dues seus amb aparells dedicats, oferint amples de banda reals i 

simètrics de 54Mb/s a 400Mb/s. 

 

Ens ocupem d’enllaçar les seus mitjançant punts wifi propis 

repartits pel territori, i si alguna de les zones no te cobertura, 

busquem la millor ubicació on instal·lar un nou punt d’enllaç per 

presentar  la proposta al client. 

 

 

Utilitzem equips d’última generació i els millors especialistes en cada camp per portar a terme 

instal·lacions fiables, segures i duradores, que arriben a més del 99% de disponibilitat gràcies al 

disseny i als components d’alta qualitat que conformen cada enllaç: 

 

 Equips IP67 resistents a l’aigua subjectats amb components d’alta seguretat i caixa 

estanca. 

 Sistemes d’alimentació ininterrompuda, acoblables a corrent alterna (opcional) i amb 

sistema de càrrega per plaques solars. 

 Disseny especial per cada cas amb sistemes de seguretat addicionals si és necessari. 

 

Un cop enllaçades les delegacions i la seu, els beneficis estàndards que s’obtenen solen ser els 

següents: 

 

 Supressió de connexions a Internet a cada delegació (es pot utilitzar una sola connexió 

a Internet per tots els punts). 

 Supressió de les línies de telèfon a les delegacions mitjançant la centralització a la seu 

amb telefonia IP. 

 Eliminació de llicències d’accés remot a les aplicacions (Terminal Server, Citrix...) 



 

 Possibilitat d’instal·lar aplicacions Client-Servidor (Programa de gestió, ERP, control de 

producció, control d’estoc...) als clients de les delegacions com si estiguessin a la 

central i a alta velocitat. 

 Reducció dels punts de control d’accés a la xarxa inalàmbrica (firewalls) ja que hi ha un 

sol punt de connexió a Internet (Augment de seguretat). 

 Simplificació en l’entrada de dades i millor experiència per l’usuari. 

 

A més de l’enllaç entre seus i delegacions podem oferir connexions a Internet d’alta velocitat 

de fins a 10MB/s simètrics (d’anada i de tornada). 

 

Tot això oferint els preus més competitius del mercat. 

 

 


