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Qui som
Gras Borràs Informàtica SL és una empresa creada a l’any 1999, ubicada
a la Catalunya central dedicada a l’assessorament, venda i manteniment
de maquinari així com a la programació d’aplicacions orientades a la
gestió administrativa de les empreses.
El tracte és directe i personalitzat, la creació del programari és pròpia,
això ens permet realitzar totes les modificacions per tal d’adaptar-lo a les
necessitats del client sense intermediaris.

Que oferim
Serveis de consultoria informàtica

Auditories TIC
•
•
•
•
•

Optimització dels recursos tecnològics que té l’empresa actualment.
Estudi de properes inversions en immobilitzat tecnològic.
Avaluació del programari instal·lat envers les seves necessitats.
Estudi DAFO de la seva instal·lació informàtica.
Confecció del document de recursos informàtics.

Peritatges de sinistres en l’equipament informàtic
•
•

Elaboració del informe amb les valoracions dels danys materials.
Col·laboració amb el pèrit assignat per la companyia d’assegurances.

Assessorament en LOPD i RGPD (Llei de protecció de dades)
•
•
•

Adaptació al nou Reglament RGPD Maig 2016
Confecció del document de seguretat / Recursos informàtics
Contracte de prestació de serveis.
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Serveis WEB

Presència a Internet
•
•
•
•

Gestió de la compra del domini.
Anàlisi i confecció del seu lloc WEB.
Contractació del allotjament del domini i lloc WEB en el servidor.
Instal·lació del servidor de WEB i correu en el domicili del client.

Solucions en línia (Suport per Assistència Remota)
•
•

Resolució de problemes amb els programes instal·lats.
Manteniment del servidor i/o estacions de treball.

Programari (Software) de producció pròpia
EUROGEST EUROCAR EUROTPV EUROTRAN i EUROCON estan dissenyats per
funcionar amb mode multiusuari, ubicat en un servidor UNIX SCO Openserver 5.xx / 6.xx
i amb accessos des de les estacions de treball WINDOWS XP / Vista / 7 / 8 i 10
mitjançant el protocol TELNET.
GBWGEST i PROCOWIN estan dissenyats per funcionar amb sistema operatiu
WINDOWS i treballen en mode multiusuari.
Els nostres clients pertanyen a diversos sectors com el metal·lúrgic, tèxtil, distribució,
tallers mecànics, ramader, transport de granel, servei de grues, construcció i comerç
entre d’altres.
El client té la opció de contractar el servei anual de manteniment i actualització de les
aplicacions als nous canvis legals que hi hagi en cada moment.

•

Aplicacions de gestió sectorial.
EUROGEST
EUROCAR
EUROTPV
EUROTRAN

•

Aplicació de comptabilitat EUROCON

•

Control horari producció PROCOWIN

•

Aplicació de facturació GBWGEST
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Programari (Software) de tercers (Venda, instal·lació i configuració)

SISTEMES OPERATIUS:

APLICACIONS :

Windows XP / 7 / 10

Microsoft Office 2007 a 2019

Windows Server 2003 a 2016

OpenOffice / LibreOffice

UNIX SCO Openserver 6.0

ClassicGes i ClassicConta AIG

LINUX SUSE

Serveis d’instal·lació i manteniment de xarxes

•
•
•
•
•
•
•

Anàlisi i estudi de l’estructura de la xarxa a implementar.
Suport al tècnic electricista que instal·la el cablejat estructurat.
Subministrament de tot l’equipament necessari.
Muntatge de RACK, SWITCH, ROUTER, TALLAFOCS i APPLIANCE.
Muntatge d’impressores i multifuncionals de xarxa (LAN o WIFI).
Configuració dels terminals (ordinadors) al rang IP de la xarxa.
Connexions remotes per empleats des de l’exterior (Teletreball).
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Venda i reparació de Maquinari (hardware)

ORDINADORS (Estacions de treball) – Informàtica d’ocasió (Equips usats)
PORTÀTILS, NETBOOKS i TABLETS
SERVIDORS
PERIFÈRICS

Impressores, Escàners, Monitors, Etc...

EQUIPAMENT DE XARXA

Swiths, Routers, WI-FI, emmagatzemament (NAS)

La reparació de portàtils, servidors, perifèrics i equipament de xarxa serà realitzada per
el servei tècnic oficial assignat pel fabricant del producte.

FABRICANTS AMB QUI TREBALLEM:
Hewlett Packard (Servidors, Ordinadors, Portàtils, Impressores, Monitors)
Epson (Impressores)
AOC (Monitors)
LG (Monitors i Regrabadores DVD)
Philips (Monitors)
D-Link (Equipament de xarxa)
TP-LINK (Equipament de xarxa)
GDX (Ordinadors clònics a mida)
ACER (Portàtils)
FUJITSU (Portàtils, servidors)
SAMSUNG (Impressores i Multifuncionals)
BROTHER (Impressores, Multifuncionals i FAX)
RIELLO (Sais)
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