
ENCORA POWER

T'agradaria que la teva
infraestructura IT
fos invisible per a
la teva companyia?
Encora pot ajudar-te al fet que la gestió

de la teva infraestructura

sigui transparent per a tu i

puguis dedicar-te a aportar

valor al teu negoci amb els 

nostres serveis gestionats 

«a mesura» ENCORA POWER.

ENCORA ÉS UNA COMPANYIA GLOBAL, AMB PRESÈNCIA A AMÈRICA I 
EUROPA, QUE OFEREIX SERVEIS TIC DE QUALITAT PER ALS SEUS CLIENTS.



UN COMPANY DE 
VIATGE EXPERT EN 
INFRAESTRUCTURES 

ENC ORA POWER va molt 

més allà d'un simple 

outsourcing o una 

externalització de serveis, 

és confiar en un company 

de viatge expert en 

infraestructures que 

tractarà els teus sistemes 

informàtics pensant en el 

millor per a la teva 

companyia.

És un conjunt de serveis 

plantejats d'una forma 

escalable, totalment 

flexible a cada necessitat i 

sobretot d'una forma 

transparent.



SERVEIS
ESPECÍFICS 
AMB NIVELLS

D'ABAST
ENCORA POWER és un grup de 

serveis gestionats, els quals es 

poden contractar individualment, 

amb diferents nivells d'abast.

Donat el nostre gran expertise en 

àrees com Microsoft, bases de 

dades, còpia de seguretat, 

virtualització, etc. som capaces 

de donar un servei transversal als 

nostres clients.

Infraestructura
(Cloud Privado)

Ciberseguretat

Núvol híbrid 
(Cloud Público)

Protecció 
de la dada

Monitoratge Continuïtat de 
negoci i DR

Consultoria 
TIC estratègica

Lloc de treball 
digital (O365)



Per a facilitar la flexibilidad del 

servei i la major adaptació a les 

diferents necessitats operacionals 

en cadascun dels nostres clients, 

plantegem cada servei amb 

diferents plans segons l'abast que 

busquem.

· Asignació d'un TAM, com a punt

simplifict de contacte i coordinació.

· Security Board. Recomanacions de

seguretat per al teu entorn

· Advisor tecnològic, alineat amb el negoci

i les seves necessitats.

· Telèfon vermell per a consultes.

FLEXIBILITAT
I ADAPTACIÓ 
SEGONS LES TEVES 
NECESSITATS

ENCORA POWER no és només un servei 

externalitzat més, volem ser els socis amb els 

quals puguis afrontar el futur que es planteja 

amb la revolució tecnològica que acaba de 

començar.

Per això, amb la contractació dels nostres 

serveis d'infraestructura SILVER o superior, 

incloem de manera gratuïta la Consultoria TIC 

estratègica, que entre altres inclou:



B R O N Z E
Servei basat en bosses d'hores 

sota demanda del client

S I L V E R
Administració i operacions de 

la infraestructura del client

G O L D
Administració i operacions de 

la infraestructura del client

P L A T I N U M
Administració i operacions, de 

la infraestructura, apps i SO 
del client

T I T A N I U M
Servei d'administració i 

operacions total

Servei reactiu

Sense SLA

Fraccions de 1/2 hora

9 hores/dia

5 dies/setmana

4 hores

24 hores/dia

7 dies/setmana

4 hores

24 hores/dia

7 dies/setmana

2 hores

24 hores/dia

7 dies/setmana

2 hores

A partir de SILVER podem oferir-te Infraestructura en pagament per ús.



· Perquè no sols ens

preocupem de complir el

SLA, sinó que ens importa la

teva satisfacció i la de la

teva companyia amb la

qualitat del nostre servei.

PER QUÈ 
ENCORA 
POWER?

· Perquè pensem que els

serveis gestionats han de

ser alguna cosa flexible i

adaptable a les realitats

empresarials de cada

moment.

· Perquè creiem en el treball

col·laboratiu i no en sitges

tancades de treball.



· Perquè no sols operem i 

administrem les teves 

infraestructures 

informàtiques, sinó que ens 

preocupem que evolucionin 

amb la teva companyia.

· Perquè ens preocupem que 

les teves infraestructures 

estiguin protegides enfront 

de les ciberamenazas més 

modernes i avançades.

· Perquè tenim un 

excepcional equip de 

treball, amb molta 

experiència, compromís i 

passió.

· Perquè pensem que la 

base per a oferir un 

servei de qualitat és 

l'honradesa i la 

transparència.

PERQUÈ LA TEVA 
SATISFACCIÓ, ÉS EL 
NOSTRE ÈXIT.



ncora.com

Comunidad de Madrid 

Zurbano 45, 1º
28010 Madrid
+34 910 770 917
madrid@encora.es

Catalunya
Sant Pasqual Bailón, 6 

08027 – Barcelona
+34 930 400 032
barcelona@encora.es

Illes Balears
Camí Dragonar, 8B
07100 Sóller
Illes Balears
+34 971 633 179
hola@encora.es

Ciudad de México
Rubén Darío, 13 int 9B, 

Colonia Rincón del Bosque, 
Delegación Miguel Hidalgo, 

11580 CDMX
(+52) 55 4169 6335
hola@encora.mx

@EncoraTeam

@encorateam

www.linkedin.com/company/encorateam

encora.es

encora.cat 

encora.mx


