
DOSSIER DE PRODUCTE

la solució 
més àgil i completa
per crear i actualitzar la seva web





3

INDEX

Integracions i xarxes socials  

Actualitzacions de continguts 
i zona privada

Agenda de notícies i cercadors

Galeria d’imatges i gestió de banners

Productes

Comerç electrònic

Control de botiga

Connector amb aplicacions externes i SDK

14

15

16

17

18

19

20

21

Què és net?

Beneficis

Opcions disponibles

Versions

Edicions

Dissenys

Actualitzacions

Posicionament natural 
(SEO) i idiomes 

5

6

7

9

10

11

12

13



La forma  més  fàcil, ràpida i segura per 
crear i actualitzar la seva pàgina web
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Què és net?

net és una plataforma de creació de pàgines web que inclou un 
potent gestor de continguts per espais web presencials o corporatius, 
així com totes les funcions necessàries per la creació de catàlegs on-line 
i comerços electrònics.

net li permetrà crear i actualitzar d’una forma molt fàcil, ràpida i 
segura tots els continguts de la seva pàgina web.

Està pensat perquè un usuari sense coneixements tècnics pugui actualitzar 
la informació de la seva web, però al mateix temps és extraordinàriament 
potent. Inclou funcionalitats pròpies dels gestors de continguts i comerços  
electrònics més avançats i es millora contínuament.

També disposa d’un paquet presencial a Internet de baix cost format per  
Domini + Correu + Pàgina Web perquè qualsevol empresa pugui estar a 
Internet amb una presència de qualitat i actualitzar-se fàcilment la seva 
web en qualsevol moment.

net cobreix tots les necessitats de presència a Internet, creació i  
manteniment de la gran majoria d’espais web per empreses i negocis 
de qualsevol tamany.



Integració amb:

Google Analytics.

net.
Xarxes socials

Plataformes

Beneficis

Utilitzar net li ofereix múltiples beneficis entre els quals destaquem:

Extremada facilitat d’ús.

Millora constant del  producte.

Noves revisions compatibles amb les anteriors.

Inclou eines per millorar el posicionament natural de la seva web en els 
cercadors (SEO).

De sèrie ja inclou tots els mòduls necessaris per la seva web, des d’un 
espai web corporatiu a un comerç electrònic.

Tots els mòduls han estat desenvolupats per software, així s’evita  
haver d’utilitzar mòduls de tercers que podrien ocasionar incompatibilitats.

És escalable, li permet créixer protegint sempre la seva inversió.

Disposa d’una estructura de dissenys d’alta qualitat que li permet una 
ràpida implementació.

Pot incorporar dissenys propis si així ho desitja.

Amb la garantia de software, un fabricant que controla tot el procés 
del desenvolupament de net , des de la seva programació fins 
al suport postvenda.

Totes les avantatges d’un producte 
únic en el mercat
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Presència a tot l’Estat a través d’una xarxa de més de 200 distribuïdors.

I molts més beneficis que sens dubte  trobarà un cop llegeixi aquesta informació 
o sol·licitant una demostració sense cap compromís per la seva part.
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Opcions disponibles

Versions i edicions disponibles.

Una solució escalable que li permet     
créixer i ampliar la seva web

             esta disponible amb 3 versions:

Corporatiu.

Catàleg de productes.

Comerç electrònic.

Cada una d’aquestes versions està disponible en dues edicions:

Edició “Professional”.

Edició “Advanced”.

Escalabilitat.

              és un producte escalable, és a dir, que li permet créixer en funció de 
les seves necessitats aprofitant tota la inversió i recursos utilitzats en la seva 
pàgina web. 

Alguns exemples són:

Passar d’una edició “Professional” a edició “Advanced”.

Passar d’una versió “Corporativa” a una versió “Catàleg”.

Passar d’una versió “Corporativa” a una versió “Comerç”.

Passar d’una versió “Catàleg” a una versió “Comerç”.

Paquets presencials.

Els paquets presencials son solucions de baix cost perquè qualsevol empresa 
pugui tenir una solució completa de presència a Internet per una petita quota 
anual:

                   LITE: Domini + Pàgina web presencial.                     

Sol·liciti al seu distribuïdor més proper més informació sense cap compromís  
sobres les diferents solucions que li ofereix              .



Pàgina Web corporativa, catàleg de productes 
o comerç electrònic. Vostè tria!



Versions

net “Corporatiu”.

La versió “corporativa” cobreix totes les necessitats dels espais web que el seu 
objectiu principal sigui oferir continguts actualitzats de qualsevol tipus.

Alguns exemples habituals són:

Pàgines Web amb informació de tipus “Qui som?”  “Que fem?” “On estem?” 
”Noticies” “Agenda” “Zona d’informació privada”, etc.

Portals de continguts de qualsevol tipus.

net “Catàleg”.

La versió “Catàleg” inclou totes les funcionalitats de la versió “Corporativa” 
més la possibilitat de poder gestionar la informació mitjançant fitxes de 
productes amb diferents camps.

Alguns exemples habituals són:

Pàgines web amb informació  detallada  sobre productes o serveis de qualsevol 
sector (comerç, industria, automoció, immobiliari, turisme, etc.).

net “Comerç”.

La versió “Comerç” inclou totes les funcionalitats de les versions 
“Corporatives i Catàleg”, afegint un potent mòdul de comerç electrònic.

És vàlid tant per la venda dirigida als seus usuaris finals coneguda com a B2C, 
com per vendes entre empreses coneguda com a B2B i també per les dues 
modalitats simultànies.

El mòdul de connexió amb altres bases de dades els estalviarà molt de 
temps que li permetrà traspassar fàcilment informació entre la web i altres 
aplicacions com programes de gestió, ERP’S, fulls de càlcul o altres fonts 
d’informació.
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Mol ts c l ients ja han conf ia t  amb la p lataforma de net, v is i t i 
www.gpisof tware.com per veure referencies.



Edicions

Una opció per cada pressupost
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Edició “Professional”.

L’edició “Professional” està pensada per espais web que no necessiten 
explicar grans volums d’informació.

La seva interface i usabilitat és la mateixa que per l’edició “Advanced”, 
el qual li permet passar d’una edició a l’altre en el moment en què ho 
necessiti d’una forma fàcil, ràpida i aprofitant tots els recursos invertits 
fins al moment.

Alguns exemples habituals són:

Pàgines web amb informació bàsica del tipus “Qui som?”, ”On estem?”, 
“Què oferim?”, ”Formulari de contacte”.

Catàlegs o comerços electrònics amb pocs productes.

Edició “Advanced”.

L’edició “Advanced” esta pensada per espais web que necessiten explicar 
molta més informació que la inclosa en la versió “Professional”.

Disposa d’un mòdul d’agenda, noticies i zona privada d’accés restringit 
també anomenat “Extranet”.

Permet un número més gran de personalitzacions en quant a forma de 
buscar la informació dins la web i diferents fitxes de productes o serveis 
en una mateixa web.



Disenys

Tria el disseny que més et convingui

net permet integrar la seva pàgina web amb qualsevol tipus de disseny.

Estructures de dissenys personalitzables.

Com a característica molt important destaquem la disponibilitat d’un gran 
número d’estructura de disseny personalitzables que li ofereix la 
possibil i tat d’adaptar el seu espai web segons les necessitats d’una 
forma molt fàcil i ràpida.

Aquestes estructures de disseny, es diferencien de les habituals plantilles 
amb què les seves possibilitats de personalització són molt més grans. 

La possibilitat de personalització és tant gran que permet comparar dos 
espais web amb la mateixa estructura de disseny i amb un nivell de 
personalització tan diferent que és pràcticament impossible arribar a la 
conclusió que s’està utilitzant una mateixa estructura base.

Amb aquesta opció es redueix considerablement el temps d’implantació de 
qualsevol pàgina web a la vegada que es mantenen amb una gran qualitat en 
l’aspecte i usabilitat de l’espai web.

Dissenys exclusius o a mida.

net permet incorporar dissenys propis o a mida. És el cas d’empreses 
que ja compten amb un departament de marketing o un estudi de disseny 
que s’encarrega de la seva imatge corporativa.

Amb aquesta característica el límit en el disseny el fixe vostè.
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net disposa d’un panell d’administració que li permetrà gestionar d’una forma 
fàcil, ràpida i segura els continguts de la seva pàgina web des de qualsevol lloc.

El seu funcionament és extraordinàriament àgil i intuïtiu.

L’administració està disponible amb els següents idiomes:

Espanyol, Català, Anglès, Francès, Alemany i Portuguès.

La publicació a la web dels canvis realitzats des de l’administració es realitza 
d’una forma molt fàcil i ràpida.

Dins de l’administració s’inclouen totes les funcionalitats de gestió de 
net, com per exemple els paràmetres de posicionament en els 

buscadors (SEO), la integració amb Google Analytics, els continguts, 
imatges, productes, zona privada, comerç electrònic i moltes més.

Actualitzacions i administració

Les prestacions de la seva web milloraran 
contínuament
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net s’actualitza constantment, s’inclouen les millores pròpies de les 
evolucions tecnològiques demanades pels nostres clients i innovacions 
aportades pel nostre departament de desenvolupament.

Les actualitzacions d’un mateix producte s’inclouen en les renovacions anuals, 
que s’ofereixen sense càrrec als nostres clients i mantenen sempre la 
compatibilitat amb les revisions anteriors. 

Aquesta és una característica molt important, ja que net és actualment 
l’únic producte en el nostre país que permet millorar les funcionalitats de la 
seva pàgina web d’una forma fàcil, ràpida i totalment transparent per vostè.
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Posicionament natural (SEO)

Gestioni fàcilment el posicionament
de la seva web en qualsevol idioma

net inclou potents eines per gestionar d’una forma fàcil i eficaç els 
paràmetres més importants del posicionament natural de la seva web en 
els buscadors, també conegut com a SEO.

Una correcta gestió dels paràmetres SEO inclosos en el net atraurà 
un número més gran de visites a la seva web, lo qual l’ajudarà sens 
dubte a aconseguir  els seus objectius: donar-se a conèixer, incrementar 
les seves vendes, augmentar els seus contactes, etc.

Les funcions SEO que incorpora net li permetran a més a més 
comprovar de quina forma de la seva web esta indexada a Google i 
automatitzar una sèrie de valors importants perquè el seu espai web  
aconsegueixi una ràpida i correcta indexació des del primer moment.

Idiomes

net permet que el seu espai web sigui disponible fins a 6 idiomes 
en un mateix domini.

Pot tenir més d’un domini i així tenir la seva web en tants idiomes com 
necessiti.

Suporta qualsevol idioma. Per exemple la seva web podria tenir una versió 
en Rus, Xinès, Japonès, Espanyol, Anglès, Francès, etc.

Pot seleccionar quin serà l’idioma per defecte que un usuari visualitzarà 
quan visiti la seva web. També pot detectar automàticament l’idioma que 
l’usuari utilitzi en el seu navegador i mostra-li directament la web en el 
seu mateix idioma, sempre que coincideixi amb algun dels idiomes de 
la seva web.



Integracions i xarxes socials

Integri la seva web  amb Google Anlaytics, You Tube,
xarxes socials, net i altres aplicacions
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net permet integrar a la seva pàgina web aplicacions a tercers.
Alguns exemples són:

Google Analytics.

La integració amb Google Analytics li permetrà analitzar el tràfic que rep la 
seva web des de la mateixa administració de net, sense necessitat de 
sortir de l’aplicació.  

Gràcies aquesta integració podrà conèixer entre molts altres valors, quantes 
visites té la seva web i el comportament dels usuaris quan accedeixen a 
ella. Aquestes dades l’ajudaran a millorar el seu espai web per aconseguir 
els seus objectius.

Xarxes socials.

net incorpora les funcions per integrar les xarxes socials de més 
gran difusió com Facebook, Twitter, Google Plus, Tuenti, Linkedin i 
moltes més.

Podrà integrar en la seva web les xarxes socials en qualsevol moment, d’una 
manera molt fàcil i sense necessitat de coneixements tècnics.

Integració amb el net.
net és una plataforma d’enviament de correus electrònics a múltiples 

destinataris, que li permetrà realitzar accions comercials i de comunicació 
amb els seus clients d’una forma professional i complint amb els requisits 
del Reglament de protecció de dades europeu (RGPD).

net és una excel·lent eina per augmentar les vendes de qualsevol 
empresa.

net inclou una integració amb net de manera que els usuaris 
registrats en el seu web passin automàticament a formar part de les seves 
llistes de distribució en net.

Altres integracions.

net li permetrà integrar a la seva pàgina web un gran nombre de 
plataformes, com poden ser YouTube, Vimeo i moltes més.
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Actualització de continguts

Ofereixi informació actualitzada 
adaptada a cada client

Actualitzar els continguts del net és tan fàcil com crear un document 
amb qualsevol processador de textos.

Afegir nous punts de menú, noves seccions, imatges, vídeos o qualsevol altre 
tipus de contingut, es pot convertir en una feina fàcil, ràpida i agradable.

Amb net, qualsevol persona que sàpiga utilitzar un ordenador a nivell 
d’usuari pot actualitzar la informació de la seva pàgina web en pocs minuts.

Zona privada

net incorpora una potent gestió de la zona privada de la seva web.
Podrà tenir informació visible  només amb determinats usuaris, ja sigui 
de forma individual o per grups.

Podrà tenir diferents perfils d’accés de la informació de la seva web, per 
exemple, clients, visitants anònims, treballadors, administradors, etc.

Aquesta funció li dóna un important valor a la seva web i li permet a més 
a més d’ampliar els serveis que pot oferir als seus clients, reduint els 
costos de la seva empresa.



Automatitzi la gestió de notícies i faciliti 
les cerques d’informació a la seva web 
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Agenda i notícies

net incorpora un mòdul d’agenda i notícies que li permeten gestionar 
fàcilment una agenda d’esdeveniments o un calendari d’activitats.

Podrà definir a partir de la data que es publica una informació i durant 
quants de temps. D’aquesta forma evitarà tenir a la seva pàgina web 
informació caducada i que no sigui del seu interès.

Aquest mòdul s’adapta automàticament al disseny de la seva pàgina, de forma 
que es manté en tot moment una coherència i una imatge professional en el 
seu espai web.

Cercadors

net inclou dos tipus de cercadors per trobar informació dins de la 
web.

El buscador estàndard cerca el text introduït en la caixa del cercador, de 
forma similar de com ho fa qualsevol cercador d’internet.

El cercador avançat permet localitzar la informació de la base a diferents  
criteris i es personalitza en funció del tipus d’informació de cada web.

També permet establir cerques amb criteris del tipus “Y” “O”.

Alguns exemples tipus de cercador avançats són:

Cerques d’un producte per diversos criteris, per exemple marca, preu 
i disponibil i tat.

Cerques per immobles, per exemple, tipus d’immoble, metres quadrats,  
ubicació, règim (lloguer o venda).

Cerques de productes que tinguin una característica determinada o 
similar.

I qualsevol altre tipus de cerques d’informació que tingui la seva web.
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Incorpori imatges a la seva web 
per fer-la més atractiva 

Galeria d’imatges

net inclou una gestió de galeries d’imatge per què es visualitzin com si 
es tractes d’una presentació de diapositives.

Al mateix temps permet ampliar aquestes imatges i afegir efectes atractius 
per què l’usuari pugui observar-les amb més detall.

Gestió de “Banners”

net incorpora una potent gestió dels “Banners” que apareguin a la 
seva web.

Els “Banners” son imatges que apareixen en diferents punts de la web 
per fer-la més atractiva i per ressaltar aspectes interessants.

Entre els paràmetres, podrà definir quines imatges apareixen en les 
diferents seccions de la web, inclús tenir vàries imatges en una mateixa 
secció, diferents tipus d’efectes en les transicions, incloure fitxers de 
tecnologia flash, vídeos, etc, i ser discriminats per idioma.



Mostri els seus productes a la seva web 
amb tot detall
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Productes

Les versions “Catàleg” i “Comerç” de net inclouen una gestió 
avançada de continguts en forma de fitxes a les quals anomenem 
“productes”.

Els productes tenen un format configurat per mostrar la informació a la 
pantalla d’acord amb les seves necessitats. 

És possible tenir diferents formats en una mateixa web, de forma que 
s’adaptin al tipus d’informació que desitgi mostrar en cada cas.

Aquesta característica li permet a més a més, introduir la informació 
d’una forma molt fàcil i ràpida, ja que els camps i les seves ubicacions 
ja estan predefinides.

Aquesta funció té múltiples utilitats, per exemple entrar el seu catàleg 
d’articles però també qualsevol altre tipus d’informació que pugui incorporar-se 
a una base de dades.

Els productes poden estar relacionats entre si, de forma que un producte 
ens suggereix altres per facilitar el que es denomina “venda creuada”.

Pot crear grups de productes, per exemple per crear ofertes o novetats.

Una altre avantatge molt important que li ofereix net amb la gestió 
de productes és la possibilitat d’importar i exportar informació d’una base de 
dades externa gràcies al connector de net al qual farem referencia 
més endavant.
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Comerç electrònic

Converteixi la seva web en el seu millor comercial i 
vengui directament des de la seva web

net incorpora un mòdul complet de comerç electrònic capaç de 
gestionar totes les necessitats actuals d’una botiga a Internet.

Pot configurar paràmetres generals com les formes de pagament, els 
ports, els destins admesos, tipus de descomptes, medis de transports, 
estat de les comandes i els textos  que s’ensenyen a l’usuari en cada 
pas de la compra.

També li permet definir a quina compta de correu arribaran les comandes, 
amb quants decimals desitja treballar, configurar diferents tarifes de preus,  
si desitja controlar estoc i l’import mínim de comanda.

Acabats.

Podrà configurar els diferents paràmetres de venda o acabats. Alguns 
exemples t íp ics son ta l la i  co lors,  mida, categor ies d ’un mateix 
ar t ic le,  etc.

Passarel·les de pagament.

Incorpora diferents passarel·les de pagament com SERMEPA, BBVA, 
CECA, 4B, RURAL VÍA, PAYPAL. Aquestes passarel·les cobreixen més 
del 90% de les entitats bancàries que operen a Espanya, no obstant 
això es pot afegir qualsevol altra passarel·la de pagament.

net gestiona de forma segura els pagaments “on-line”, ja que 
connecta amb el servidor de l ’entitat bancària i l ’usuari entra la seva 
informació directament en la web segura del banc, mai en la tenda 
on-line. D’aquesta forma es dóna major confiança a l ’usuari i s’eviten 
els problemes de seguretat derivats de retenir informació confidencial 
de les targetes de crèdit dels seus clients.



Gestioni la seva botiga eficaçment, tanqui més 
oportunitats i augmenti les seves vendes
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Control de la botiga

Disposa d’un mòdul de control de la botiga que l’informarà sobre l’estat 
de les comandes, clients registrats, cistelles no confirmades, abonaments i 
xecs regals.

Cistelles no confirmades.

El seguiment de les cistelles no confirmades que incorpora net, 
permet en moltes ocasions  contactar amb el client, veure quin ha estat 
el motiu pel qual no ha finalitzat el procés de compra i convertir-la en 
una nova venda. A més a més ofereix una imatge de serietat al client, 
ja que aquest pot comprovar que darrere de la web hi ha persones que 
s’ocupen de les seves necessitats.

Abonaments.

La gestió dels abonaments li permet compensar descomptes als clients 
i associar-los a una comanda.

Xecs regal o cupons descompta.

net inclou una potent gestió de xecs regal. Es tracte d’un codi 
que s’entrega al client mitjançant el qual pot accedir a un descompta 
en la seva pròxima comanda.

Poden ser xecs d’imports fixes o percentuals, d’un sol ús o de uns quants 
usos i amb data de caducitat o sense.

Podrà saber quins xecs estan utilitzats i quins estan pendents, d’aquesta forma 
podrà conèixer l’efectivitat de les seves campanyes de xec regal.

Es poden generar xecs de forma manual o automàtica.

Els xecs regal són una estratègia molt eficaç per augmentar les vendes.

Varies tarifes.

net permet treballar amb múltiples tarifes i realitzar canvis automàtics 
en percentatges o imports fixes.

Aquesta característica és molt útil, ja que permet adaptar els preus a diferents 
tipus de clients i recalcular-los ràpidament sense errors.
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Connector amb aplicacions externes

Automatitzi el màxim la gestió 
i actualització de la seva web

net inclou un connector que permet importar i exportar les dades 
entre la seva web i altres aplicacions o base de dades.

Aquesta funció li estalviarà molt de temps, ja que evita realitzar feines 
duplicades i elimina el risc d’errors.

Alguns exemples típics són:

Connectar la web amb el seu programa de gestió per actualitzar els preus, 
descarregar  les comandes, actualitzar l’estoc o donar d’alta nous clients.

Importar les dades d’un catàleg que li proporcioni un fabricant.

SDK

net inclou un conjunt d’eines avançades SDK per programadors que 
permet integrar-lo amb qualsevol aplicació, programa de gestió o ERP.

Aquesta és una característica que fa del net un producte únic en el 
mercat, ja que mitjançant una llibreria de funcions molt fàcil d’implementar 
qualsevol programador pot comunicar la seva aplicació amb la web sense 
que hagi de tenir coneixements avançats de tecnologia web.

A més a més garantitza la integritat de les dades de la seva web, i l i 
permet que des del seu ERP premen un sol botó es sincronitzin les 
dades entre la seva pàgina web i la seva aplicació de gestió.

Sol·liciti una demostració 
SENSE COMPROMÍS
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