
> FEM LA VIDA MÉS FÀCIL
A LA CIUTADANIA
I A L’ADMINISTRACIÓ

El conjunt de tecnologies PuntXarxa, ens ajuden 
a crear solucions personalitzades que faciliten la 
necessitat d’ús i promoció de les TIC  a la ciutadania, 
a partir d’un entorn integrat, flexible i molt senzill 
d’utilitzar.

La possible combinació de diverses tecnologies, 
ens permet aconseguir unes solucions úniques, 
complertes i molt optimitzades per a qualsevol 
institució pública.

Ctra. Matadepera 309, Local 17
08225 Terrassa (BCN)
T. +34 93 736 04 04
Fax +34 93 380 85 83

info@puntxarxa.org
http://www.puntxarxa.org

> CONNECTA’LS AL FUTUR!



> TECNOLOGIA CENTRALITZADA
MAJOR QUALITAT, MENYS DESPESES,
MÉS EFICIENT!

CASAL DE JOVES

CENTRES DE RECERCA DE FEINA

SAC (SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA)

OFICINES DE TURISME

CENTRES CÍVICS
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aula.x wifi.x turn.x kiosk.x sd.x

aula.x kiosk.x sd.xturn.xwifi.x

La tecnologia PuntXarxa resol les necessitats de promoció 
pública i la gestió de les noves Tecnologies i l’ús d’Internet 
entre la ciutadania. PuntXarxa t’ofereix la “suite.x”, formada 
per varis paquets informàtics que es poden relacionar entre 
sí i que donen sentit unitari a la promoció de l’ús de les 
TIC.

AULA.X - Tecnologia per a la gestió de telecentres i 
aules de formació
Servei que controla i gestiona l’ús i el bon funcionament 
dels ordinadors d’accés públic per a la ciutadania. També 
disposem de la solució en Linux que permet la promoció de l’ús 
normalitzat del programari lliure. Algunes aplicacions típiques 
són els telecentres, les biblioteques, aules de centres cívics, els 
casals de joves, el club de la feina,...

WIFI.X - Tecnologia per a la gestió de xarxes wifi
Servei que controla i gestiona l’accés Wi-Fi per a la 
ciutadania. 

TURN.X - Tecnologia per a la gestió de cues
Servei personalitzat per a la gestió de cues d’atenció a la 
ciutadana. Múltiples solucions, que es personalitzen a totes 
les necessitats i pressupostos.

KIOSK.X - Tecnologia per a la gestió de kiosks 
informatius d’autoservei i tramitació electrònica
Servei informatiu a la ciutadania, que permet la interacció 
amb l’usuari. Els continguts i serveis que es promocionen, 
es basen en un conjunt limitat de pàgines web, accessibles 
des d’una estructura de menús adaptada a tot tipus 
d’usuari. Addicionalment, també es pot promocionar l’ús de 
certificats digitals i del DNI electrònic, per a la promoció de 
la tramitació electrònica amb l’administració.

SD.X - Tecnologia per a la gestió de senyalització digital
Nou canal municipal d’ informació a la ciutadania, basat en 
l’ús de pantalles de gran format i l’aprofitament on-line de 
continguts ja existents (portal web municipal, continguts 
multimèdia, cartelleria digital,...).


