
XARXA SOCIAL 
CORPORATIVA 
COMUNICACIÓ EFECTIVA 
RETENCIÓ DEL 
CONEIXEMENT

MILLORANT LA 
PRODUCTIVITAT,

COL·LABORACIÓ I COMPETITIVITAT



INTRANET COL·LABORATIVA 
GESTIÓ D’USUARIS ORGANITZADA
La gestió organitzada i centralitzada dels usuaris a la intranet de l’empresa ofereix la versatilitat d’afegir i eliminar usuaris, personalitzant la 
capacitat d’emmagatzematge assignada a cadascun i gestionant de manera individual o en grups els permisos de publicació de notícies.

 La Xarxa Social Corporativa de l’empresa es pot personalitzar amb la imatge 
corporativa de la companyia, aplicant un disseny propi a la interface, a la pantalla de 
login, permet la creació d’un domini propi i la inclusió del logo de l’empresa 
als enllaços generats.

Les còpies de seguretat de tota la informació corporativa de la companyia es 
realitzen amb un sol click.

 Permet l’assignació de permisos globals de seguretat per a la intranet. D’aquesta 
manera es pot determinar qui podrà enviar enllaços públics dels arxius o afegir
contactes externs a l’organització.

 Permet mantenir al grup de treball actualitzant en qualsevol moment del dia, 
informant de tot el que passa a la companyia mitjançant el panell centralitzat de 
noticies a més de rebre les noti�cacions al seu propi correu electrònic.

GRUPS DE TREBALL 
GESTIÓ DOCUMENTAL EFICIENT
Els equips i grups de treball organitzats són més productius  per què col·laboren e�cientment i es comuniquen de manera �uida. 
 La gestió dels grups de treball, la gestió d’arxius i la comunicació tenen cabuda a la mateixa plataforma.

  Cercador bàsic. Localitza ràpidament la informació necessària 
com ara arxius, converses, contactes i molt més.

Buscador global per a Business o Enterprise. Realitza cerques 
dins del contingut de qualsevol document PDF, MS O�ce i 
OpenO�ce.

Permet compartir arxius amb l’equip enviant enllaços.

Versionat automàtic de documents, cap usuari perdrà el temps  
localitzant la versió més actualitzada.

El creador de cada grup assigna permisos a cada membre i a  
cada carpeta, tant pel que fa a la lectura como a l’edició.

 Sincronització de carpetes entre l’ordinador i la xarxa social 
corporativa per a accedir-hi directament des de l’escriptori.

Els membres del grup fan conversa entorn d’una carpeta o un 
arxiu concret. Cada usuari decideix si desitja seguir l’activitat del
grup mitjançant el correu electrònic per a accions com ara la pujada
de nous arxius, comentaris, canvis en un document o nous membres.
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Les tasques organitzades i controlades

–  Gestió de tasques dins el grup de treball, assignació de tasques
a cada persona del grup i seguiment del seu estatus. Fàcil 
seguiment dels compliments del timing.
–  Gestió d’actes de reunió amb integració de tasques i generació 
automàtica en PDF. Seguiment àgil i rigorós de les tasques assignades 
en les reunions de treball. 

Directori de persona

–  Directori de membres i de contactes externs a l’organització.
–  Actualització de la informació al directori per part dels mateixos usuaris.
–  Estatus de cada persona actualitzat: vacances, teletreball, reunit, 
telèfon, correu electrònic, adreça, habilitats, etc.

 

INTRANET I EXTRANET 
GESTIÓ DE CLIENTS I PROVEÏDORS

Extranet de clients i proveïdors

–  Col·laboració i comunicació entre clients i proveïdors.
–  Ofereix als clients un espai on compartir i comentar la 
documentació. 
–  Permet incloure als clients en grups de treball per a col·laborar i 
comunicar-se amb l’empresa de manera fàcil i e�cient.
–  Històric de peticions, documents  i converses mantingudes 
amb clients, sempre accessibles.

BPM i Work�ow

–  Control de �uxos de documents i de processos de negoci.
–  Fluxos de documentals estàndards per a la revisió i autorització de  
documents. 
–  Disseny a mida de processos de negoci integrats amb la Xarxa 
Social Corporativa, ERP, CRM, BB.DD.  per a millorar el rendiment amb 
processos a mida.

miredsocialcorporativa.es

Seguretat i con�dencialitat
La seguretat i privacitat de converses i arxius està garantida.

–  Les carpetes compartides només són visibles per a les 
persones autoritzades pel propietari de cada grup.
–  L’accés web a la intranet es realitza mitjançant el correu  
electrònic i contrasenya.
–  Totes les comunicacions entre l’usuari i la Xarxa Social 
Corporativa es realitzen de manera encriptada mitjançant SSL.
–  
Corporativa estan encriptats (AES-256).
–  L’administrador de la intranet pot restringir la 
comunicació amb usuaris de fora de l’organització o 
simplement especi�car amb quins dominis està permesa.
–  L’administrador de la intranet pot restringir l’enviament  
d’enllaços directes de descàrregues d’arxius.

 Suport a usuaris
Un servei de suport i vigilància 24 hores, vetlla per garantir 
la integritat i seguretat de la Xarxa Social Corporativa amb:

–  Suport 24x7.
–  Sistema de monitorització automàtica de nodes.

Mòbil

–  Suport per a dispositius mòbils iPhone, Blackberry, 
Android i iPad. Comparteix i accedeix als arxius, comenta i
col·labora amb l’equip des de qualsevol lloc i moment.

Apps

–  Twitter, LinkedIn, Google Analitycs, Everynote, Google 
Calendar, YouTube, SurveyMonkey, AddZyngs, ZyncroTag.
–  Conexions amb SAP, SharePoint, SalesForce, AD, LDAP. 
–  Desenvolupament d’Apps a mida.
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Tots els arxius emmagatzemats a la Xarxa Social 



Demana’ns informació:

– Les especi�cacions del producte estan fonamentades en la informació disponible a l’hora d’imprimir aquest catàleg i estan subjectes 
a canvis sense avis previ.  

– Totes les marques i noms de productes poden ser marque comercials o marques registrades pels seus respectius propietaris i així es  
recononeix en aquest mitjà.  

marketing@reprogir.com


