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Servidors i Ordinadors 

• Neteja de dades innecessàries que alenteixen 

els equips (temporals, registre, malware, inici 

Windows...) 

• Actualitzacions de Sistemes Operatius i eines 

ofimàtiques . 

• Comprovar estat antivirus. 

• Comprovar estat del hardware dels equips  en 

general (discos, memòria RAM...) 

• Comprovar i optimitzar espai de disc. 

• Revisar usuaris i establir permisos d’accés a les 

dades. 

 

Seguretat: 

• Comprovar copies de seguretat. 

• Actualitzar dispositius de Backup (NAS...) 

• Comprovar estat del Firewall (Actualitzacions, 

usuaris, regles de seguretat...) 

Monitorització: 

• Monitorització dels sistemes per 

detectar riscos i validar el funcionament 

correcta. Si alguna cosa falla, 

t’avisarem a temps. 

 

Programari ERP: 

• Comprovar actualitzacions de software. 

• Comprovar l’estat de la base de dades. 

• Optimitzar el rendiment  de la base de 

dades. 

• Comprovar copies de seguretat. 

• Comprovar i establir els permisos 

adequats de seguretat pels  usuaris. 

• Formació per treure més profit dels 

programes. 

El nostre servei de prevenció 

Punts clau per 
optimitzar els 
sistemes 
d’informació: 

• Protegir les dades 

amb les eines 

adequades. Anti-

virus, Tallafocs i  

Polítiques d’accés 

pels usuaris. 

• Sistema de Backup 

eficient i  

monitoritzat. Còpies 

al Núvol. 

• Actualitzar els 

equips i adaptar-los 

als requeriments 

reals de l’empresa. 

• Actualitzar 

programari i 

optimitzar les bases 

de dades per 

millorar el  

rendiment. 

• Formació continua 

per treure més 

profit de les eines 

informàtiques 

disponibles. 

• No estalviar en allò 

que  ens permet 

treballar més 

eficientment i amb 

seguretat. 

A Business Tic Consultoria hem preparat un pla d’acció per a la vostra 

empresa que us permetrà estar tranquils davant de qualsevol imprevist. 

Optimitzarem el vostre sistema i detectarem a temps els punts febles que 

poden provocar una parada en el moment menys esperat, a vegades amb 

conseqüències econòmiques prou greus. 

Demana ara la teva proposta personalitzada al 93 883 68 99 o a suport@btic.cat  

No sempre som conscients 

de la dependència que 

tenim dels sistemes d’infor-

mació, de manera que no 

hi dediquem  l’atenció ne-

cessària per minimitzar el 

risc de fallada, i així estal-

viar temps i diners.  

Realitzar revisions preventi-

ves periòdiques permetrà 

detectar riscos i optimitzar el 

rendiment dels equips i del 

programari, a la vegada que 

assegurem que els sistemes 

de protecció i seguretat són 

els apropiats. 

No n’hi ha prou amb dispo-

sar de l’equipament i les 

eines, cal que aquestes 

estiguin actualitzades i  

funcionant correctament. 

No posis en risc la teva 

informació. 


