Qui som?
Som una empresa dedicada a les Tecnologies de la Informació,
nascuda i gestionada a Catalunya.
Oferim assistència informàtica
i equipament tecnològic de
qualitat amb els preus més
competitius del mercat.
Estem especialitzats en petites
i mitjanes empreses, i petits
emprenedors.

Serveis personalitzats
Visitem el teu negoci i fem un estudi de tot el que necessites o pots
millorar amb els nostres serveis.
Agilitza el teu mètode de treball i comença a guanyar en eficiència
i modernització tecnològica.
L’assistència de WiPick
Media pot ser tant
presencial com remota.
La teva tranquil·litat la
tindràs garantida.

Petits emprenedors
Si ets un emprenedor i vols obrir un negoci o botiga, WiPick Media
et proporciona l’equip TPV i facturació que necessitis.
Venem, instal·lem i configurem...
- Impressores tèrmiques de tiquet
- Calaixos portamonedes
- Escàners de codis QR/Barres
- Ordinadors Barebone
- Monitors
- Altres perifèrics
- Software TPV/Facturació

Còpies de seguretat de servidors...
Es realitzarà un estudi de les dades que emmagatzema cada
servidor i es proposen les diverses opcions per realitzar les còpies.
Segons la necessitat i quantitat de dades hi ha com a opcions...
- Còpies completes
- Còpies incrementals
- Còpies diferencials

Gestió i monitorització de servidors
Oferim control constant i anàlisi dels servidors per tenir controlada
la seguretat del software, hardware i tenir controlades possibles
falles de configuració o seguretat per a una actuació en
conseqüència.

Gestió, configuració i monitorització
de xarxes
Al igual que amb els servidors, gestionem, configurem i fem un
seguiment monitoritzat de xarxes locals de cada empresa. Amb les
xarxes locals oferim facilitat a les empreses per a compartir
documentació i recursos internament de forma segura i ràpida, que
contribuirà a una major eficiència econòmica i material.

Telefonia IP
WiPick Media disposa de tècnics especialitzats en la instal·lació de
telèfons i centraletes VOIP. Aquesta és la tecnologia del futur i hem
apostat decididament per ella.

Els costos de les trucades per als clients són molt inferiors als de les
trucades pels sistemes tradicionals de veu, de manera que sempre
recomanem als nostres clients el traspàs a la telefonia IP.
Alguns dels avantatges que ofereixen les
centraletes IP és la millor gestió de les trucades
externes i internes, la possibilitat d’oferir un
sistema automàtic d’espera i contestadors, oferir
als clients que truquen la possibilitat de triar entre
varies opcions, a quin departament de l’empresa
va dirigida la seva trucada, entre altres avantatges.

Venda, muntatge i reparació d’equips
Disposem de serveis de venda i muntatge d’equips informàtics a
mida de cada un dels nostres clients, oferint els preus més
competitius del mercat i una orientació adequada per a l’estalvi i
l’eficiència dels equips.
Oferim també un servei tècnic a domicili
de reparacions d’equips, ja siguin
tabletes,
ordinadors
portàtils
o
sobretaula, amb una rapidesa i resposta
superior a la dels serveis tècnics
convencionals i sempre amb recanvis
originals per a cada equip.

Pàgines web corporatives
Cada dia és més important tenir i potenciar presència a Internet. És
una realitat que avui dia totes les empreses i petits negocis
potencien la seva venda i creixement amb la incorporació de noves
eines per donar-se a conèixer i arribar a nous clients.
No caldrà que tinguis coneixements informàtics per a tenir una
pàgina web per al teu negoci o projecte personal. WiPick Media
s’adaptarà a tu i et proporcionarà aquesta presència a internet que
necessites.
Així doncs, oferim serveis de creació i manteniment de pàgines
web d’empresa i serveis d’alta i gestió

de Google Maps, Google MyBusiness i Google Search Console, per
controlar el posicionament de la mateixa als buscadors online, i
arribar a nou públic.

Landing Pages
Si tens una gamma de productes a promocionar a internet o les
xarxes socials, oferim la opció de creació i disseny de pàgines web
promocionals, de serveis, productes o campanyes digitals
especifiques.

Aplicacions online
També disposem d’eines que permeten dissenyar i preparar
plataformes online per al

desenvolupament de les gestions públiques o privades de cada
empresa. Tenim un equip que treballa amb PHP, HTML i CSS amb
plena experiència.

Màrqueting digital i convencional
Tenim servei de disseny de publicitat digital o impresa, dissenyem
fulletons, tríptics, roll-ups, banners digitals, servei de publicitat
online amb Google ADS, promoció a xarxes socials, mailings...
També oferim la possibilitat de dissenyar cartelleria i publicitat en
els punts de venda, creant una imatge corporativa funcional i
estètica en cas de no disposar-ne.

Pagaments amb comoditat
Paga els teus projectes amb total comoditat, aplicacions online,
pàgines web i landing pages amb un pagament del 50% per
endavant, i la resta al finalitzar el servei.
També oferim pagament mensual o trimestral en casos de
contractes de manteniment. Oferim pagament amb VISA,
transferència bancaria, efectiu o PayPal.

Primera visita de consultoria gratuïta
Un dels nostres tècnics visitarà de forma gratuïta la teva empresa,
en farà una valoració i et dirà quins punts de millora troba en els
que WiPick Media pot intervenir.

Necessites més informació? Estàs
interessat/da? Sense compromisos!
Posa’t en contacte amb nosaltres i concerta una cita a través de...

info@wipick.cat o bé per telèfon al 933 93 92 51

No hi tens res a perdre!
Serveis oferts per WiPick Media, SL
CIF. B67013631
Tel. 933 93 92 51
www.wipick.cat

