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“Un equip compromès
amb l’èxit dels nostres clients”
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La Nostra història

La història de gpisoftware s’ inicia l ’any 1989, quan un equip 
d’emprenedors iniciem el nostre projecte empresarial en l’àmbit de 
les noves tecnologies.

El naixement d’Internet tal com el coneixem actualment, va fer que 
l ’any 1997 ampliéssim el nostre equip per tal d’oferir solucions web 
d’avantguarda als nostres clients.

A causa del constant creixement de la nostra cartera, l ’any 2004 vam 
decidir crear una societat dedicada exclusivament al desenvolupament 
d’aplicacions web  i serveis per Internet.

L’any 2008 vam iniciar la creació d’un canal de distribució que actualment 
compta amb més de 200 distribuïdors actius, repartits per tot l’estat. 

I així, des del primer dia fins avui, el nostre principal objectiu ha estat proporcionar 
als nostres clients una gamma de solucions web tecnològicament punteres, 
en constant evolució i tots els serveis necessaris per garantir el 100% de 
l’èxit del seu projecte.

EMPRESA

gpisoftware com a empresa

Els quatre grans pilars amb què es basa l’empresa des del primer 
dia són:

I + D + I (Investigació + Desenvolupament + Innovació).  En  les plataformes i 
productes propis per oferir solucions i serveis web.

Proximitat humana. Estem molt a prop dels nostres clients i oferim solucions 
clau en mà.

Treballadors totalment compromesos amb l’empresa. Ens ha permès mantenir  
un segell de qualitat que ens avala i ens distingeix d’un món tan competitiu com 
és Internet. 

Allotjar tots els nostres servidors en un dels centres de dades més avançat 
del país complint amb  moltes exigències estàndards en qualitat, seguretat i 
serveis. 



Eines per treure
el màxim profit a Internet
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Els nostres productes

Actualment gpisoftware compta amb marques pròpies que 
identif iquen les nostres plataformes i solucions: 

PRODUCTES

Plataforma web totalment autogestionable i escalable, disponible amb  tres 
modalitats: Corporativa, Catàleg i Comerç Electrònic.

Un producte molt intuïtiu, àgil, segur i potent. Únic en el mercat, ja que agrupa 
en una sola plataforma les funcionalitats pròpies dels gestors de continguts  
més avançats, juntament amb totes les prestacions dels comerços electrònics 
més exigents. 

Entre les múltiples avantatges de webnet, podem destacar que:
- Incorpora potents eines per gestionar el posicionament natural en els cercadors 
(SEO) i està integrat amb Google Analytics.
- Permet la connexió d’aplicacions externes per automatitzar el traspàs d’informació 
entre la web i altres programes.
- S’integra amb xarxes socials.

Plataforma d’enviaments de correus massius. Una eina indispensable per 
augmentar les seves vendes.

Permet enviar informació per correu electrònic a múltiples destinataris (publicitat, 
butlletins de notícies, etc.) i conèixer l’interès que  han mostrat  sobre la informació 
que han rebut.

Compleix amb els requisits que marca la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
(LOPD).



Estigui en les primeres pàgines dels cercadors 
i aconsegueixi més visites per la seva web
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Serveis de posicionament

Estar present a Internet és indispensable per a qualsevol empresa, però 
per a la immensa majoria, també ho és saber com posicionar una web 
per tal d’aparèixer als cercadors en un lloc visible.

Un bon posicionament a la web sobre les cerques relacionades amb 
el seu negoci, li permetrà augmentar les visites a la seva pàgina 
web de forma considerable, la qual cosa sens dubte, l’ajudarà a 
complir els objectius del seu lloc web.

SEO
Són un conjunt de tècniques que permeten millorar el posicionament “ natural 
o orgànic”, és a dir, de la seva pàgina web en els cercadors. Li expliquem com 
ha d’estar estructurat el seu espai web i com pot aprofitar el màxim les potents 
eines SEO que la nostra plataforma webnet incorpora.

Molts dels nostres clients gestionen ells mateixos el posicionament natural de la 
seva pàgina web gràcies a les eines que els ofereix webnet, altres contracten 
empreses especialitzades. Sigui quin sigui el seu cas, és important  que tingui uns 
coneixements mínims per valorar quin és  la millor opció per la seva empresa.

Una bona estratègia SEO de posicionament en els cercadors s’ha d’establir a mig 
termini ja que els resultats no solen ser immediats.

Promo.NET
Si vostè necessita aparèixer al més aviat possible a la primera pàgina dels 
resultats de cerca, Promo.NET es la solució. 

Gestionem les seves campanyes publicitàries en Internet a través de “Google 
Adwords”: El programa publicitari en Internet de “Pagament per clic” amb 
els millors resultats del món.

Aquest servei es realitza per personal certificat al programa “Google Advertising 
Professionals”.

Vostè decideix entre altres coses, quina quantitat inverteix, quines hores ha 
d’aparèixer el seu anunci, en quines zones geogràfiques es mostrarà i quant 
està disposat a pagar per cada clic que es realitzi sobre el seu anunci.

Google solament li cobrarà per les visites que ha generat al seu web a través 
dels clics efectuats sobre el seu anunci.

Per a la majoria d’empreses, la millor elecció és combinar una bona 
estratègia SEO amb el servei Promo.NET.

POSICIONAMENT
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Allotgi la seva web i la seva informació en un 
dels millors centres de dades del país



Serveis i solucions

La seva Web és la imatge que la seva empresa projecta al món, per 
tant ha d’estar allotjada en una plataforma tecnològica de primer nivell i 
comptar amb el millor servei. Els nostres servidors estan situats en els 
millors centres de dades del país. Treballem amb tres grans operadors 
internacionals d’accés a Internet per garantir la connectivitat.

Sigui quina sigui la mida de la seva empresa disposem d’un pla 
que s’adapta a les seves necessitats, garantint-li en tot moment 
els màxims nivells de servei.

Sigui quina sigui la mida de la seva empresa disposem d’un pla 
que s’adapta a les seves necessitats, garantint-li en tot moment els 
màxims nivells de servei.

Hosting de dominis
Si necessita allotjar arxius o altres aplicacions web de diferents tecnologies, 
disposarà del millor servei en un dels centres de dades més avançats del 
país. Tenim un pla de hosting a la seva mida. Consulti’ns.

VPS / Servidors Virtua
Si té un projecte que no necessita tots els recursos d’un Servidor Dedicat, 
però tampoc pot estar en un servidor públic compartit, els nostres Servidors 
Virtuals (VPS) són la solució. Li oferiran el funcionament d’un Servidor 
Dedicat ,  amb unes prestacions garant ides, tota lment conf igurables 
segons les seves necessi tats i  a un preu més ajustat . 

Servidors dedicats
Disposi de tota la gamma de servidors des de la Gamma Inicial fins a 
l’Avançada. Configuri’l amb els requeriments que necessiti i nosaltres li 
garantim la màquina, recanvis, presencia a Internet i un servei Professional 
com vostè mereix.

SERVIDORS I ALLOTJAMENTS
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El millor aliat per la gestió 
dels seus dominis i correus electrònics



Solucions per a dominis i correus

Les nostres solucions web li permeten treballar amb qualsevol proveïdor 
de dominis i correus.

Si vostè és un dels que entén que s’han de mirar molt els costos, 
però que els serveis crítics com el correu o els dominis han 
d’estar recolzats per un proveïdor que li asseguri la qualitat i el 
suport tècnic, amb gpisoftware té el millor aliat tecnològic.

Registre de dominis
Ens ocupem del registre i renovació dels seus dominis tant en l’àmbit nacional 
com internacional, seguint els cr i ter is de qual i tat més estr ictes del 
sector.

Serveis de correus
Procurem que el seu correu estigui sempre operatiu. Sabem que per 
a les empreses i professionals és una eina de comunicació indispensable. 
Pels més exigents, li oferim els servidors de correu d’ús exclusiu i tauler de 
control propi que li permetrà gestionar tots els seus comptes. 

Servei de filtratge de correus i AntiSpam
Una completa protecció del seu correu corporatiu contra les principals 
amenaces de Spam i “malware” que li permetrà augmentar la productivitat 
de la seva empresa de forma considerable.

Aquest servei l i permetrà: fi l trar el correu previ a la seva descàrrega 
mitjançant els motors de filtratge més avançats, consultar els correus 
marcats com a Spam i gestionar les seves llistes “blanques” i “negres”.

DOMINIS I CORREUS
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Investigació, desenvolupament i innovació constant 
i la satisfacció del treball ben fet



Els valors de gpisoftware

Els nostres principals valors de gpisoftware són les persones, la 
feina ben feta i oferir al client un servei professional i cuidat fins 
a  l’últim detall.

El departament comercial, li oferirà les millors solucions i l’ajudarà a posar en 
marxa els seus projectes, buscant sempre la millor relació qualitat  preu del 
mercat.

L’equip de suport tècnic l’acompanyarà durant tot el procés de desenvolupament, 
publicació i evolució del seu projecte, oferint, sempre que ho necessiti, assistència 
tècnica i formació. Tot això amb uns temps de resposta mínims. 

Els nostres programadors milloren contínuament les nostres plataformes i 
serveis per tal que la seva empresa pugui beneficiar-se dels últims avenços i 
competir amb èxit a Internet.

Els tècnics de sistemes s’encarreguen de controlar la seguretat i funcionalitat 
de tots els serveis per tal que vostè pugui estar tranquil.
 
A gpisoftware som professionals i oferim solucions professionals per a tots 
aquells que desitgin tenir la millor presència a Internet.

VALORS
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Estem molt a prop de vostè amb una xarxa 
de més de  200 distribuïdors en tot l’Estat



La nostra xarxa de distribuïdors

Una xarxa de més de 200 distribuïdors a tot el territori espanyol ens 
avalen com a l’empresa líder en el nostre sector.

Gràcies a aquesta xarxa, estem més a prop dels nostres clients i creixem 
de forma continuada des de l ’any 2004.

Aquesta proximitat fa que coneguem millor les necessitats dels clients de 
múltiples sectors i zones geogràfiques, la qual cosa ens ajuda a millorar 
contínuament els nostres productes i serveis.

Seleccionem acuradament als nostres distribuïdors, busquem empreses 
que comparteixin els nostres valors i amb les quals tinguem un objectiu 
comú: “Oferir solucions que ajudin als nostres clients a assolir l ’èxit en 
els seus projectes”.

Els nostres distr ibuïdors, igual que nosaltres, no poden quedar-se 
enrere en un món que evoluciona tan ràpidament. Per això reben 
contínuament tota la informació i suport que necessiten per part de 
gpisoftware,  i  renoven anualment la seva condic ió de “Dist r ibu ïdor 
Autor i tzat ” .

DISTRIBUÏDORS
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Les xifres són importants, però encara més   
l’opinió dels nostres clients



Algunes xifres de gpisoftware 

Més de 14 anys desenvolupant solucions a Internet.

Creixement anual des de 1997.

Més de 200 distribuïdors a tot el territori espanyol.

3 operadors de connectivitat.

Més de 99% del temps de disponibilitat de servei el 2011.

Fidelització de més del 98% de la cartera de clients.

Aquestes són només algunes xifres que parlen de la nostra empresa, 
però el més important és el que els nostres clients diuen de nosaltres. 
Són ells qui millor poden valorar els nostres productes i serveis.

Aquestes són només algunes xifres que parlen de la nostra empresa, 
però el més important és el que els nostres clients diuen de nosaltres. 
Són ells qui millor poden valorar els nostres productes i serveis. 

Per tot això l ’animem a confiar en nosaltres, igual que han fet ja un gran 
nombre d’empreses en els últ ims anys.

Truqui ara al  

902 907 595
i sol·liciti  més informació sense cap compromís.

XIFRES
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Gestió de Projectes Informàtics, S.L.
Av. Sant Jordi, 168 – 17800 OLOT

info@gpisoftware.com
www.gpisof tware.com

Atenció comercial i suport

872 987 290

Productes






