







Som una companyia amb oficines a Reus i Valls, que tenim com a objectiu oferir tots els serveis informàtics que la seva
empresa pugui necessitar, adaptant-nos a les seves necessitats i al seu sector, buscant sempre la màxima eficiència.



Les empreses allotjades a REDESSA comptem amb un 15% de descompte en serveis.



A continuació detallem els serveis i solucions que us oferim:







    



Eina imprescindible per controlar la gestió comercial de la seva empresa,
integrant compres, vendes, control de magatzems, traçabilitats, escandalls,
cartera de efectes, partes de treballs, CRM…. amb diferents versions (BÀSICA,
PYME, ERP) en funció de les seves necessitats empresarials.

 



 

    

La solució comptable i financera definitiva per a la seva empresa. Analítica per
centres de cost, departaments i projectes.

      
Solucions de Autovenda - Prevenda. Tenim la solució més eficaç per a les seves
necessitats de mobilitat i control, pràcticament en temps real vostè gestionarà
comandes, cobraments, stocks, etc. Connectivitat total amb GestiCom.

           



         

La solució per les empreses majoristes o distribuïdores que desitgen oferir una
interacció als seus clients més àgil, intuïtiva i completa. Permet realitzar totes las
gestions i processos administratius de forma automatitzada tant per al client com
per al majorista.

       

  

La solució més efectiva i personalitzable per a la hostaleria. Punt de venda
intuïtiu, disseny de sales, telecomanda, control de stocks, cobrament amb
targeta des de la mateixa taula.

           

       

  

Li oferim tot l’equipament necessari per a la seva empresa assessorant-li per
escollir la millor opció. Servidors, pc’s, sistemes operatius, pda’s, impressores,
escàners, sistemes de copia de seguretat,...
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Realitzem estudis i executem projectes de cablejat estructurat basat en coure o
fibra òptica que li permetran interconnectar diferents sistemes, dades, veu,
vídeo,..., de manera que podrà optimitzar recursos.
També realitzem instal·lacions wifi que aporten uns costos reduïts, una ràpida
instal·lació i fàcil capacitat d’ampliació.
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Les centraletes IP Asterisk ofereixen les funcions pròpies de les centraletes
clàssiques afeixin-ne la compatibilitat amb les noves tecnologies: integració amb
Outlook, sistemes de gestió o CRM, operadora automàtica, integració amb
serveis de fax, bústies de veu a mails, desviaments programables, ...
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Si la seva empresa no te web, per cada vegada mes gent, la seva empresa no
existeix. No desaprofiti una publicitat econòmica i sense fronteres.
-Allotjament web i correu electrònic
-Disseny i configuració de pàgines web
-Solucions de comerç electrònic.
-Enviament de mailings o newsletters als seus clients o bases de
dades comercials.
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