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Accelerem el teu 
negoci des de les TIC

Portem 14 anys ajudant les empreses a innovar en els 

seus negocis a través de la qualitat en els serveis TIC.

Som multidisciplinaris en el departament TIC. Cap 

problema del client ens és aliè.

Coneixem les solucions que necessita la teva 

empresa d'extrem a extrem.

Som agnòstics de fabricant: treballem amb els fabricants més 

innovadors i de major qualitat del mercat.



Podem ser el teu proveïdor global 

per a Europa i Amèrica del Nord. Si 

tens qualsevol necessitat en aquest 

àmbit geogràfic crida'ns i 

t'ajudarem.

Estem a 
Europa i Amèrica 
del Nord



L'evolució de les solucions de seguretat 

informàtica per a les empreses és cada vegada 

major, com ho són els atacs cada vegada més 

sofisticats, que roben informació o bloquegen els 

sistemes corporatius i detenen la producció. 

Deixa que t'ajudem a protegir la teva empresa 

enfront de les pitjors amenaces. T'ajudem a 

dissenyar el teu dispositiu de defensa amb la 

inversió més intel·ligent.

Som experts en 
Ciberseguritat



Serveis 
Gestionats de qualitat

Els nostres serveis gestionats van més enllà 

d'assignar un sol recurs. 

Complementem el teu departament TIC amb 

l'experiència de tot el nostre equip. Us formem i us 

ajudem a triar les inversions més adequades a les 

vostres necessitats.

Si necessites que el dia a dia dels sistemes TIC 

de la teva empresa sigui gestionat per experts, 

som el teu partner de confiança. 

La teva infraestructura TIC estarà en les 

millors mans, et podem ajudar gestionant els 

sistemes, les comunicacions, 

l'emmagatzematge, la virtualització, els teus 

sistemes cloud i la seguretat. 



Les empreses, clarament, estan apostant per pujar 

part dels seus sistemes al cloud. Podem ajudar-te a 

gestionar aquest canvi tan delicat i a administrar el dia 

a dia dels teus sistemes, cloud i on premise, perquè es 

comuniquin correctament entre si. 

Si necessites migrar el teu sistema de correu i eines 

col·laboratives a Microsoft 365 nosaltres t'ajudem. 

Comptem amb àmplia experiència i sabem com fer-

ho per a causar el menor impacte en la teva 

organització.

Si busques un Cloud privat en 

Encora Cloud Services portem més 

de 10 anys oferint un cloud de 

qualitat amb servei VIP per als 

nostres clients.

Experts en Azure 
y MS365



No importa la 

complexitat de la 

teva instal·lació o de 

les teves necessitats. 

Estem qualificats per 

a ajudar-te amb èxit.

Si necessites comprar hardware o software, 

implementar servidors, cabines, Disaster Recovery, 

còpia de seguretat, automatització, monitoratge o 

virtualització de servidors i escriptoris, en Encora 

pots tenir al teu millor aliat.

Infraestructura



z

Evolucionam 

amb tu

Auditoria

Implementació

Mantenimient

Cubrim tot  

el cicle TIC  
de la teva empresa

Operació



Apps
Si la infraestructura és important, no ho són menys les 

aplicacions corporatives. 

Comptem amb experts en vSphere, Horizon View, 

Windows Server, Endpoint Configuration Manager, 

Intune…

Crida'ns i t'ajudarem amb l'auditoria, 

migració o implementació que precisis.



Migració

Consultoria

La nostra especialitat és la 

consultoria. Portem 14 anys ajudant a 

les empreses més innovadores 

d'Espanya i Mèxic. 

Deixa que t’ajudem. 

Auditoria

Projectes

CIOaaS

24x7

Manteniment Preventiu

Servei Encora Key de  

claus en mà.



Som el teu 
proveïdor

Comptem amb les certificacions ISO 9001 i 

27001. 

T'assistim en el compliment de la llei de 

protecció de dades en Europa i Mèxic. 

T'ajudem en la financiació del teu projecte.

de confiança



Madrid 
Calle de O'Donnell, 34 

28009 - Madrid 

Madrid 

+34 910 770 917 

madrid@encora.es

Catalunya 
Carrer Sant Pasqual Bailón, 6 

08027 - Barcelona 

Catalunya 

+34 930 400 032 

barcelona@encora.es

Mallorca 
Camí Dragonar, 8 

07100 - Sóller 

Islas Baleares 

+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

@encorateamhola@encora.es  |  hola@encora.mx

Euskadi 
Rodriguez Arias, 17 2º 

48011 - Bilbao 

Euskadi 

+34 946 620 449 

euskadi@encora.es
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Gràcies


