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Nou centre de I+D+i Vunkers a Lleida.



Vunkers IT Experts, SLU és una companyia tecnològica amb una àmplia oferta 
de serveis IT.

Especialitzada en ciberseguretat, intel·ligència artificial, Big Data, IoT i en la 
gestió d’infraestructures IT, també actua com a operador de telecomunicacions 
i compta amb enginyeria pròpia de sistemes i telecomunicacions especialitzada 
a aportar solucions d’alt nivell a empreses i administracions públiques. 

Amb una àmplia representació en tot el territori nacional, Vunkers IT Experts 
té presència en l’àmbit europeu i internacional, actualment aportant solucions 
en 20 països.

Disposem d’un equip altament qualificat i en constant creixement. Des de 
Vunkers apostem per professionals que aporten valor afegit i constitueixin un 
factor diferencial. Comptem amb tècnics especialistes i experts en diferents 
àmbits de l’administració d’entorns d’alta disponibilitat. Un equip que aporta 
les més altes titulacions, des d’enginyers fins doctorats experts en la matèria  
formats a les principals universitats.

Des de fa més de 15 anys, Vunkers és operador de telecomunicacions inscrit 
com a tal en la CNMT sota la marca Vunkers Telecom, proporcionant connec-
tivitat a través de fibra òptica, Wimax, telefonia fixa IP i telefonia mòbil (OMV). 
Addicionalment, Vunkers és integrador oficial dels principals operadors de 
telecomunicacions.

Vunkers, com a empresa líder en el sector i amb constants plans d’expansió, 
inverteix en la diversificació de les seves activitats, apostant per un datacen-
ter propi, un equip de desenvolupament de programari i com a empresa  
especialista en seguretat IT.

Vunkers treballa amb la integració de les solucions dels millors fabricants, així 
com en el desenvolupament dels nostres propis tallafocs i controls de continguts.

Estar sempre 
connectat

Seguretat L’excel·lència  
en serveis IT



Incibe
Inclosos per l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) 
com a empresa registrada al catàleg d’empreses i solu-
cions de ciberseguretat.

Premi en Innovació Tecnològica i Seguretat
Obtenim el primer premi de la Fira de Sant Miquel a 
la Innovació Tecnològica i Seguretat en el disseny de 
màquines agrícoles i dels equips de la indústria agro-
alimentària.

Certificat ISO 27001
Comptem amb el certificat ISO / IEC 27001: 2013, avalant 
el desenvolupament de les millors pràctiques en sistemes 
de Gestió de Seguretat de la Informació.

PYME Innovadora
Premi a PIME Innovadora concedit pel Ministeri d’Econo-
mia, Indústria i Competitivitat (MINECO), amb el suport i 
reconeixement del Centre de Desenvolupament Tecno-
lògic Industrial (CDTI), organisme dependent del Ministeri 
de Ciència i Innovació.
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La nostra missió
Proveir al client de les solucions de tecnologia adequades als seus 
objectius mitjançant el millor servei, assessorament i atenció.

La nostra visió
Ser un prestador integral global de serveis tecnològics a l’empresa, 
especialitzat en sistemes, comunicació, software i seguretat. Volem 
ser reconeguts al mercat pels nostres estàndards d’atenció al client.

Els nostres valors
Proactivitat i resposta amb la màxima qualitat de servei.

Anticipar-se a les necessitats del client i donar-li solució perquè 
pugui centrar-se a aconseguir els seus objectius. Servei al client 
com a principi de tota actuació.

Professionalitat i avantguarda tecnològica.

Unir la millor capacitat tècnica amb la màxima vocació d’esforç 
per a aconseguir els objectius marcats.

Desenvolupament personal i professional de l’equip.

Aconseguir que totes les persones integrants de l’equip puguin assolir 
les seves fites personals i professionals dins d’un projecte comú.
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RSC
Compromesos amb el 
desenvolupament sostenible

Com a empresa líder en el sector, ens 
comprometem a generar valor pel nostre 
entorn i grups d’interès. Acceptem la 
responsabilitat de contribuir en millorar 
la vida i les activitats de diferents 
col·lectius i persones, per tal de generar 
un impacte positiu que contribueixi en el 
desenvolupament sostenible del nostre 
entorn, ajudant a generar una millor 
societat.

WiFi gratuïta pels pacients ingressats durant la crisi del COVID19

Cultura Esport

Igualtat d’oportunitats Educació

Lluita contra el  
despoblament rural

Portem connexió a internet a poblacions on 
els altres operadors no hi arriben.

Sostenibilitat energètica

Per un món millor, més durador i més net.



Presència global
Vunkers desenvolupa projectes IT pels seus clients 
amb seus internacionals. Grans organitzacions amb 
presència internacional aposten per Vunkers per 
estandaritzar la seva infraestructura IT i així garantir el 
mateix grau d’exigència, qualitat i seguretat en totes 
les seus, independentment de la seva localització.

Headquarters
C. Ivars d’Urgell, 
Ed. Neoparc 1 i 2

25190 - Lleida

DATACENTER 
Av. Artesa, 1  

25001 - Lleida

Lleida

C/ Balaguer 7 
25670 - Térmens (Lleida)

Térmens

C/ Diputació, 211
08011 Barcelona

Barcelona

Av. Princep Benlloch 26-30
Ed. Clara Rabassa,

2a planta despatx P1
AD500 - Andorra la Vella

Andorra
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Noves tecnologies

Estar sempre al corrent de les últimes tendències i analitzar com 
poden ajudar a millorar els negocis dels nostres clientes o de nous 
processos.

Un equip multidisciplinar

La combinació d’experts en diferents disciplines ens confereix una 
àmplia visió de les necessitats.

Desenvolupament de productes propis

Ens permet crear productes per a resoldre necessitats existents o 
solucions per millorar la producció dels nostres clients.

Desenvolupament de nous processos

Optimitzar, millorar i agilitzar els processos dels nostres clients i els 
nostres.

I+D+i
La recerca, desenvolupament 
i innovació formen part del 
nostre ADN corporatiu.
 
El potencial del nostre equip juntament 
amb l’estudi de les necessitats i 
tendències del sector, sumat a comptar 
amb convenis de col·laboració amb 
centres educatius de referència, ens 
permeten avançar-nos a l’evolució del 
context tecnològic i estar sempre a 
l’avantguarda pel desenvolupament de 
nous projectes i tecnologies. 



9

Cobrim les necessitats tecnològiques 
de la vostra empresa

Virtualizació
de servidors

Infraestructura
física

Manteniment
de servidors

Outsourcing

Networking

Disseny
d’infraestructures

Seguretat
a la xarxa

Internet
d’empresa

HousingHosting web Correu electrònic Cloud serverDominisBackup HA

Centraletes IP

Telefonia
fixa

Equips de
videoconferència

IoT
(Internet of Things)

Control
de presència

Càmeres
de seguretat

FormacióAuditoria de seguretat

Integracions

Apps mòbils

Software

Datacenter

Xarxes

Seguretat

Telefonia

SoftwareSistemes

Xarxes

Seguretat

Telefonia

Sistemes

Datacenter

Webs i e-commerce

Blockchain

Gestió
empresarial
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Gestionem, virtualitzem  
i mantenim els vostres sistemes

Migracions de servidors
Us ajudem a escollir la solució de servidors i cabines 
de disc que s’adaptin més a les vostres necessitats.

Treballem amb i per vosaltres. Dissenyem el projecte i 
l’implementem amb rapidesa i eficàcia, adequant-nos 
a les vostres necessitats empresarials reals.

Treballem amb les millors marques i certificats del 
mercat, garantia de qualitat.

Cloud privat
Convertiu el vostre sistema en una plataforma esca-
lable i fàcil de gestionar. Treballem amb diferents tipus 
de solucions.

La virtualització de servidors incrementa la seguretat 
de la gestió de la informació i la garantia de la seva 
disponibilitat, optimitza l’ús de recursos, i transforma 
el sistema en totalment adaptable i escalable al que 
necessita l’empresa en cada moment durant el procés 
de creixement.

Manteniment integral de sistemes
Perquè pugueu centrar-vos en les vostres tasques. Ens 
ocupem del manteniment de servidors i PCs.

Des de la configuració més senzilla d’un PC a la gestió 
de complexos servidors, el nostre equip està preparat 
per a que els vostres sistemes sempre estiguin a punt. 
Sigui de forma puntual o continuada, sempre estem 
al vostre costat, per a que us preocupeu d’allò més 
important, la vostra empresa.

Outsourcing · Subcontractació
Gestionem els vostres sistemes des de la vostra pròpia 
empresa perquè us centreu en el que  realment importa.

Si necessiteu recursos fixes, el nostre equip d’out-
sourcing treballarà en el vostre negoci com un més, 
gestionant, mantenint i solucionant totes les qüestions 
tècniques i de sistemes. Dediqueu-vos al que realment 
importa i deixeu que Vunkers s’ocupi de la resta.
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Garantiu una seguretat 360º a la vostra xarxa, 
així com un control total de personal

Firewall
Us proporcionem el control total definitiu de la vostra 
xarxa. Eviteu connexions indesitjades, tant internes 
com externes.

Al mateix temps podreu establir rols d’usuari com per 
exemple: adult, adolescent, baby, etc, i adequar-lo a 
les vostres necessitats.

Auditoria de seguretat
Proposem una auditoria de seguretat de la infraestruc-
tura IT de les organitzacions, per garantir que aquestes 
prenen les mesures de seguretat necessàries, així com 
propostes dels punts de millora.

Localitzem els forats de seguretat de la vostra xarxa 
blindant-la amb la màxima seguretat.

Control d’accessos
El control d’accessos és la solució definitiva a la gestió 
de personal de la vostra empresa. Tingueu un control 
total de les entrades i sortides, a més de les hores de 
treball realitzades, registrant alhora, tant el lloc com 
l’hora del marcatge.

Tanmateix, compliu amb la normativa oficial de regis-
tre de jornada laboral, vigent des del maig del 2019.

Càmeres de seguretat
Protegir la vostra empresa quan no hi ha ningú o 
durant la jornada laboral es considera una necessitat 
bàsica avui en dia. Bàsicament per la tranquilitat que 
deixa en la ment d’un propietari en un escenari en el 
qual no es poden previndre els perills inesperats.

El nostre negoci és casa vostra, per això no deixeu res 
a l’atzar. Controleu a cada segon el que passa a la 
vostra empresa.
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La vostra informació 
a un lloc segur

Vunkers serveis web

Vunkers Cloud server
Oblideu-vos de les costoses inversions en hardware 
i llicències. 

Migrem la vostra infraestructura actual al nostre cloud 
i us assessorem per tal d’escollir la potència, velocitat, 
capacitat i recursos perquè obtingueu l’excel·lència en 
benefici del vostre negoci.

La solució més avançada i escalable per cobrir totes 
les vostres necessitats claus en mà i amb total garan-
tia i fiabilitat.

Vunkers Backup HA
Còpies de seguretat senzilles i confiables amb inte-
gració amb la vostra infraestructura com a servei, 
amb un destí totalment fiable.

Solució unificada, eficient i flexible amb redundància 
local i al cloud.

Seguretat d’origen a destí amb xifrat de dades. Prote-
giu-vos de virus, malware, hackers, desastres naturals, 
etc.

Hosting web
Allotgem la vostra web amb un òptim rendiment.

Dominis
Gestionem els dominis i els SSL per a que no us 
hagueu de preocupar de res.

Housing
Oblideu-vos dels problemes de llum i connexions a 
internet. El millor entorn per a la vostra infraestruc-
tura.

Correu electrònic
Us oferim la solució de correu que millor s’adapti a 
vosaltres.
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Fem realitat el vostre projecte

Software empresarial i gestió per gestories

Integracions
Automatitzeu i milloreu processos interns de l’empresa, 
integrant tots els vostres sistemes digitals i eviteu tras-
passar informació manualment.

E-commerce
Desenvolupem l’e-commerce del vostre negoci, 
integrat amb el vostre ERP i les personalitzacions que 
desitgeu.

Apps mòbils
Desenvolupament d’apps per a mòbils, per tal de millo-
rar tant la gestió del dia a dia, com en els processos.

Webs a mida
La vostra presència al món. Desenvolupem la web del 
vostre nogoci d’acord a les vostres necessitats, per tal 
de millorar la imatge envers als vostres clients.

Vunkers Konfirma
Signatura digital i confirmació 
de documents.

GES 123
Porteu al dia la comptabilitat de 
la vostra empresa.

GES CV
Plataforma per gestionar els 
currículum vitae que rebeu 
al departament de recursos 
humans.

Registraentrada.com
Compliu amb la normativa 
de registre de jornada laboral 
i porteu el control horari de la 
vostra empresa.

Vunkers Suite
Macroeina essencial per con-
trolar i gestionar tots els sectors i 
processos de la vostra empresa.

Agrosuite
Plataforma online per conèixer, 
optimitzar i millorar la gestió 
dels vostres conrreus a través de 
sensors connectats amb IoT.
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L’experiència en telecomunicacions 
al servei de la vostra empresa

Networking
Dissenyem, gestionem, instal·lem i mantenim els 
firewalls/ routers, switchs, APs Wifi, racks i cablejat 
de la vostra empresa perquè no us hagueu de preo-
cupar absolutament de res.

Disseny d’infraestructures
A Vunkers dissenyem i implantem la vostra xarxa 
corporativa per tal de connectar totes les vostres seus 
amb el millor rendiment, aplicant les millors polítiques 
de QoS.

Seguretat a la xarxa
La seguretat i el control de la informació van lligades 
de la mà. Amb nosaltres en podreu gaudir de les dues.

Securitzem la vostra xarxa tant internament a través 
de VLANs, gestió de continguts i accessos,  com exter-
nament a través de VPNs, per tal de que tingueu el 
control absolut de la informació.

Internet d’empresa
Amb la millor cobertura de la zona. Davant de qual-
sevol incidència estem al vostre costat, del costat de 
la vostra empresa. 

A Vunkers, com a operadors, podem proporcionar accés 
a internet a qualsevol punt amb múltiples mitjans, fins 
i tot en localitzacions fora de la cobertura de les grans 
companyies operadores.
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Cobrim totes les necessitats 
comunicatives de la vostra empresa

Centraletes IP
Vunkers Telecom us proporciona i configura la centra-
leta més adequada a les vostres necessitats. Aquest 
tipus de centraletes permeten optimitzar les xarxes de 
veu de la vostra empresa, aprofitant la xarxa d’internet.

Alguns dels múltiples avantatges:

Fàcil d’administrar, realitzeu trucades des de qualsevol 
lloc, reducció de costos, estabilitat sense límits i moni-
torització de les trucades.

Telefonia fixa
A Vunkers treballem diàriament perquè la nostra línia 
fixa sigui una de les més competents del mercat.

El propi terminal té un cost molt inferior als smartphones 
i una vida útil molt més llarga.

Parlar entre telèfons fixes continua tenint un cost molt 
més baix que el d’altres tarifes mòbils, això fa que sigui 
important per mantenir converses més duraderes sense 
preocupar-se de la factura.

Tranquil·litat perquè la cobertura serà persistent, això 
fa que la conversa telefònica sigui molt més fluïda.

Equips de videconferència
Les distàncies ja no són una excusa per a 
una empresa.

Vunkers instal·la equips de videoconferència adaptats 
a les necessitats de cada empresa, permetent realit-
zar qualsevol tipus de reunió o conferència amb les 
mateixes garanties d’èxit que una presencial.



T. (+34) 973 10 11 11  •  vunkers.com  •  info@vunkers.com
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