


Transforma les comunicacions 
del teu negoci

Estructura personalitzada de telecomunicacions per a la teva empresa:

 

Tipus d'extensió de la Centraleta Virtual Flexible Big Pime:

TELECOMUNICACIONS

by Orange 

Fibra òptica

A ISP Grup disposem d'un equip d'assessors experimentats que us ajudaran a 
dissenyar el millor projecte personalitzat de telecomunicacions i connectar el 
vostre negoci a el futur tecnològic.

-Actualitzem i adaptem la teva centraleta mitjançant una Virtual Flexible Big Pime.
-Augmentem la teva capacitat d'accés de fibra fins a la 1GB simètric a la teva empre-
sa.
-Ampliem les teves eines de treball, gràcies a l'àmplia gamma de productes que 
disposem (portàtils, Tablet, Mòbils...)
-Augmenta les tarifes de les línies mòbil de l'empresa per disposar de més velocitat 
i dades xarxa 5G.

Extensions IP Fixes
 -Avançada Recepció Yealink T43U + mòdul d'extensions. 
 -Bàsica Yealink T40G. 
 -Inalàmbric Yealink W53.

Extensions mòbil
 -Qualsevol línia mòbil de l'empresa es pot integrar dins de la centraleta  
   (GCU). 
 -Possibilitat d'integrar línies mòbil que no estiguin a l'empresa dins de  
   la centraleta (Communicator).

Extensions software
 -La centraleta disposa d'un Software propi per utilitzar-lo com Softphne  
   des de qualsevol dispositiu PC, MAC, Tablet (Lloc Softphone).

Connectem el teu negoci a inter-
net mitjançant una de les millors 
infraestructures de fibra òptica 
que existeixen en l'actualitat.



A mesura Última tecnologia Garantia de qualitat Resposta ràpida
Cada projecte és únic, cada client és 

únic, les teves telecomunicacions 
també ho seran

Solucions de telecomunicacions 
d’última tecnologia, que donen suport 

a l’estratègia de la teva empresa

En mans d'un equip amb més de 
20 anys d'experiència i trajectòria 

en el sector

Fem la gestió de manera eficaç 
i amb els millors mitjans 

tecnològics

Solucions per a la teva empresa 

1 2 3

Tenim el compromís amb el bon fer corporatiu i transmetre la il·lusió 
en cada projecte nou en què ens embarquem

Innovació Connectivitat Equip comercial PIMES i microPIMES

Transforma les comunicacions 
del teu negoci 

Connectivitat nacional i internacional 
a tots els teus centres de treball i

punts de venda

Assessorament expert de telecomunicacions en base 
als objectius i gestió contínua de resposta a 

les necessitats que sorgeixin.

Els millors partners en telecomunicacions:



PUNTS DE VENDA

Vine a visitar-nos a 
les nostres botigues

i descobreix 
l’experiència ISP

 

Badalona Barberà del Vallès
Barcelona Berga  Cabrera de Mar

Caldes de Montbui Cerdanyola del Vallès

F i g u e r e s  G i ro n a  G r a n o l l e r s
La Seu d’Urgell M a n l l e u  Manresa

Mollet del Vallès Olot  P u i g c e r d à

R i p o l l e t  S a b a d e l l
T e r r a s s a V i c

25

Cada dia més a prop teu!

VISITES EN PUNT 
DE VENDA

 

+1M

ISP Grup distribuïdor 
oficial d’Orange



5 #UniversISPGrup

El valor de l’experiència dels nostres clients 

Focalitzem els nostres 
esforços i estratègia 
entorn als nostres 
clients.

+200
Familía ISP Grup

Som el que som gràcies als nostres treballadors. Ells són 
el nostre motor diari i el factor principal que ens fa dife-
rents a la resta d'empreses; així ho sentim i així actuem.

De la mateixa manera que tenim cura diàriament dels 
nostres treballadors, ells cuiden als nostres clients. Per 
això, volem anunciar-te que tindràs a un equip especialit-
zat i motivat a la teva disposició per acompanyar-te i aju-
dar-te.

Gràcies a tots els nostres treballadors i clients que fan 
que tots els nostres somnis es facin realitat.



ISP SEGURETAT SL, empresa homologada per la Direcció General de Policía 2017/005

Telèfon gratuït
900 52 52 01

Oficines centrals
C/ Mas Pujol 36B
08520 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona
900 52 52 01 | hola@ispgrup.cat
www.ispgrup.cat

www.ispgrup.cat

Al teu costat
tot l’any

25 punts de
venda 

Servei 360º 
a la teva disposició 

Equip professional
treballant per a tu 

900 52 52 01 gratuït 
d’atenció al client 


