
SEGURETAT: 

Les mesures de seguretat en el núvol neixen de la necessitat creixent de garantir la integritat i confidencialitat de les seves dades 
atès que encara que resulti paradoxal, ofereixen una seguretat molt superior a la que l'empresa pot disposar dins les seves       
instal·lacions. 

PAGAMENT PER ÚS: 

El pagament per ús s'adapta a les polítiques financeres de les empreses d'avui en dia. L'empresa podrà augmentar o disminuir el 
nombre d'usuaris segons les seves necessitats d'un mes a un altre i controlar de forma previsible les seves despeses operatives.    
El client paga només pel consum real dels recursos en el núvol que ha contractat sense contemplar adquisicions costoses,          
projectes no acabats, simplement paga per un servei complet, sense contractes complicats i palanquejaments financers. 

RENDIBILITAT: 

La rendibilitat està assegurada, el client només paga un servei en manera completa, amb suport, implementació, recursos       des-
tinats al servei de tot tipus com els materials, recursos humans, programari, etc .... 

ESCALABILITAT: 

Permet augmentar o disminuir les funcionalitats en funció de la demanda i les seves necessitats. 

ESTALVI DE DESPESES: 

Les solucions en el núvol permeten contractar els recursos en relació amb la demanda, optimitzar dinàmicament els recursos de 
tecnologia, estalviar en recursos humans propis de la gestió i ens permeten gaudir de grans estalvis en el subministrament       
d'energia sense costos ocults 

INNOVACIÓ: 

Un dels beneficis del Cloud Computing és que fomenta la innovació. Les empreses poden concentrar més recursos humans i     
econòmics en el seu negoci i per tant, accelerar les millores en els seus productes i serveis. La millora de processos i productes per 
part del proveïdor garanteix estar sempre a l'última tecnològicament, amb plataformes estables, ja que no hi ha solament un   
client, si no que els mateixos clients comparteixen la mateixa plataforma. 

DISPONIBILITAT: 

Els nivells de disponibilitat són bàsics en aquesta solució, ho són tant per al client com per al proveïdor, la posada en servei amb un 
SLA d'alta capacitat són els elements que són essencials per a una solució d'alta disponibilitat per al client. 

MOBILITAT: 

Solucions dissenyades específicament per poder treballar des de qualsevol lloc amb independència de la localització i dispositiu 
(PC, Tablet, Smartphone) 

SENSE CONTRACTE DE PERMANÈNCIA: 

Contractes qualsevol solució amb la tranquil·litat de saber que quan no vols seguir usant-ho, pots sol·licitar la baixa                     
immediatament, sense multes ni recàrrecs. 

ACTUALITZACIONS AUTOMÀTIQUES: 

Treballaràs sempre amb el millor servei i l'última versió que estigui disponible en qualsevol moment, sense haver de pensar sobre 
les actualitzacions de maquinari o programari. 

MANTENIMENT INCLÒS: 

La seva empresa està dedicant més temps al manteniment de la infraestructura que per fer créixer el negoci? El manteniment està 
inclòs amb la compra dels nostres serveis en el núvol. 

RÀPIDA POSADA EN MARXA: 

Totes les solucions Cloud permeten la immediatesa de disposar del servei al no requerir infraestructura a les instal·lacions a casa 
del client. 

AVANTATGES FISCALS: 

No es requereix de cap inversió, l'empresa rep una factura mensual o anual que inclou tot imputant com a cost, incidint directa-
ment sobre l'impost de societats. 

Perquè el Núvol? 


