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SeguretatEstar sempre
connectat

La excel·lència
en serveis IT

Introducció

Vunkers és:

VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. és una companyia 
catalana de serveis IT i operador de 
telecomunicacions.

A Vunkers som especialistes en la gestió 
d'infraestructures IT, amb enginyeria pròpia 
de Sistemes i Telecomunicacions, i 
especialitzats en aportar solucions d’alt nivell 
a empreses i administracions públiques.

Amb un equip en constant creixement, que 
compta actualment amb més de 40 
professionals altament qualificats i experts 
en diferents àmbits de l'administració 
d'entorns d'alta disponibilitat.

Àmpliament representada en el territori, els 
Headquarters es troben en la localitat 
lleidatana de Térmens, lloc d'origen de 
l'empresa, a banda d'oficines a Lleida, 
Barcelona, i Andorra.

Des de fa més de 15 anys, Vunkers és 
operador de telecomunicacions, inscrit com 
a tal a la CNMT, proporcionant connectivitat a 
través de fibra òptica, Wimax, telefonia fixa 
IP i telefonia mòbil (OMV) sota la marca 
VUNKERS TELECOM. 

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 Datacenter propi, un equip 
de desenvolupament de Software 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 
firewalls i controls de continguts.



La nostra
missió

La nostra
visió

Els nostres
valors

Proveir al client de les solucions de tecnologia adequades als seus objectius 
mitjançant el millor servei, assessorament i atenció.

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.

Proactivitat i resposta amb la màxima qualitat de servei.

Anticipar-se a les necessitats del client i donar-li solució per a que pugui 
centrar-se en assolir 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.



Cubrim totes les necessitats
tecnològiques de la vostra empresa
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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.

Núvol Cloud privat
Convertiu el vostre sistema en una plataforma 
escalable 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’outsourcing 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.

sistemes
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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 garantia i fiabilitat.

Hosting web
Allotgem la vostra web amb un òptim 
rendiment.

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

Correu electrònic
Us oferim la solució de correu que 
millor s’adapti a vosaltres.

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

Vunkers Backup HA
Còpies de seguretat senzilles i confiables amb 
integració 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. 
Protegiu-vos de virus, malware, hackers, desastres 
naturals, etc.

La seva informació en un lloc segur

Vunkers Serveis web

datacenter
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Proposem una auditoria de seguretat de la 
infraestructura 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.

Auditoria de seguretat

Garantiu una seguretat 360º
a la vostra xarxa, així com un control total de personal

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 
registre de jornada laboral, vigent des del maig 
del 2019.

Control d’accessos

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.

Càmeres de seguretat

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.

Firewall

seguretat
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Automatitzeu i milloreu processos interns de 
l’empresa, integrant tots els vostres sistemes 
digitals i eviteu traspassar informació 
manualment.

Vunkers Konfirma
Signatura digital i confirmació de 
documents.

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
controlar i gestionar tots els 
sectors i processos de la vostra 
empresa.

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

Agrosuite
Plataforma online per conèixer, 

optimitzar i millorar la gestió 
dels vostres conrreus a través 
de sensors connectats amb IoT.

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

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

Desenvolupament d’apps per a mòbils, per tal de 
millorar tant amb la gestió del dia a dia, com en els 
processos.

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.

Integracions

Apps mòbils

Software empresarial i gestió per gestories

E-commerce

Webs a mida

Fem realitat el vostre projecte

software
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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 
preocupar 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 externament 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 
qualsevol 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.

L’experiència en telecomunicacions al servei 
de la vostra empresa

xarxes
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Centraletes IP

Vunkers Telecom us proporciona i configura la 
centraleta 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 monitorització 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 
realitzar qualsevol tipus de reunió o conferència amb les mateixes garanties d’èxit que una presencial.

Cobrim totes les necessitats comunicatives
de la vostra empresa

telefonia
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Per què migrar els servidors al cloud?
Un servidor cloud és una potent infraestructura virtual o física que emmagatzema i processa informació i 

aplicacions. Els servidors cloud es creen utilitzant software de virtualització per dividir un host físic en múltiples 
servidors virtuals. Passa’t al cloud amb Vunkers.

Avantatges

Entorn d’alta
seguretat

Màxima rapidesa
i flexibilitat

Disponibilitat
99,99%

Estalvi
de costos

365 dies
24 hores

cloudServer

Independència del hardware

Garantia del funcionament,
fins i tot en errors físics crítics

Alta Disponibilitat. 
Només necessita disposar d’internet

Segur: Firewall amb connexió VPN encriptada

Red privada individual per a que puguis
connectar els teus servidoras entre si

Escalabilitat de recursos: àmplia potència,
redimensiona segons necessitats en cada 
moment

Amb backup: les teves dades protegides 
i oblida’t de pèrdues d’informació

Tràfic il·limitat, sense sorpreses

Datacenter propi, no de tercers

Centre de dades a Lleida, Espanya.
Compleix amb la LOPD i la RGPD

Servei per part dels nostres tècnics
àltament qualificats

Georedundància.  Amb rèpliques
distribuïdes geogràficament

Estalvia.
Oblida’t per sempre de comprar hardware
Elimina manteniments
Estalvía llum / aire conficionat
Quota fixa
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SOLUCIÓ INTEGRAL
 BACKUP
PER EMPRESES
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PROTEGEIX LES TEVES DADES ENVERS
fallides, robatoris, destrucció, hackers, 
cryptolockers, virus, malware i desastres

Amb la garantia i el servei premium de Vunkers

Verificació diària de que totes les còpies
de seguretat tinguin consistència i èxit

Monitorització dels backups amb supervisió 24x7

Retenció diària dels últims 30 dies amb còpies 
incrementals. (Ampliable opcionalment) 

Enviament d'informes al client de les 
còpies de seguretat

Georedundància de les dades, en el nostre CPD de 
Lleida i amb redundància a Alemanya

Cumpliment de la LOPD i de la RGPD

Partners dels principals fabricants de solucions
de backup:

Ràpida recuperació de les dades en cas
de desastre

Màxima seguretat amb les transmissions de dades, 
xifrades amb AES-256 i certificats SSL

Ampliable opcionalment amb Disaster Recovery
Pla personalitzat

Servei urgent per part de tècnics experts
i certificats

Còpia de seguretat de la 
infraestructura IT

Còpia de seguretat 
d'entorns virtuals:

Còpia de seguretat online de 
servidors ERP, bases de dades, 

fitxers, producció

Solució de backup d'alta 
disponibilitat localment a 

l'empresa i al cloud

EN DOS LLOCS
ALHORA

backupHA
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Registra els visitants a la teva empresa
amb camps personalitzables

Informa’l de la normativa amb opció
de signatura

Amb mòdul d'enquestes per a que
et valorin a la sortida

Informes i llistats

Exportable a Excel

Mòdul informació

Mòdul bústia suggeriments

Registre de treballadors

Registre de l'hora d'entrada i de l'hora de sortida

Ràpid i segur, un PIN per empleat

Possibilitat de posar comentaris a les sortides

Opció de signar les entrades i sortides

Informes i llistats

Exportable a Excel

Mòdul bústia RRHH

        Geolocalització del marcatge

Sol·lució senzilla i econòmica que et permet registrar les entrades
i sortides de visites i treballadors. Sense límit de centres de treball.
És un registre d’entrada cloud, pensat per a ser utilitzat des del
mòbil o tauleta per registrar la jornada laboral.

Registre de visitants

Adaptable
a tots els dispositius mòbils

Registre de treballadors

 Des de
10€

al mes
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¿Preocupat per la teva seguretat?

La teva visibilitat
a internet

Possibles fugues 
d’informació

Política de recuperació 
de desastres

Política de 
credencials

Analitzem

“Nou de cada deu empreses patiran 
un atac informàtic aquest any”
Font: El País

Auditoria de seguretat 
externa

Anàlisi de visualització
a internet

Fugues d’informació

Cerca d’informació 
ja filtrada.

Política de credencials
i accessos

Política de configuració
i recuperació de
desastres

Recopilació d’informació.

Anàlisi de la situació actual.

Detecció dels riscos i les seves conseqüències.

Informe detallat de l’auditoria.

Proposta del pla d’acció i solucions.

Plans de manteniment i continuïtat del projecte. 

Accions de futur: Millores d’infraestructures i serveis.

Assessoria i consultoria preventiva.

1
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3
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5
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7

8

Fases de la Auditoría de Seguridad de Vunkers
Verificació integral
de seguretat

auditoria de
seguretat



> Decideix quins continguts es permeten a la teva empresa.

> Optimitza la teva xarxa: estableix polítiques de filtrat per categories i perfils.

> Personalitza els continguts sempre bloquejats o permesos.

> Controla quin ús permets d’internet a la teva empresa segons l’horari i dia de la setmana.

> Decideix quins equips mai tindran internet i quins tindran accés total.

> Controla la teva empresa des d’on vulguis mitjançant el teu mòbil.

> Actualitzacions diàries dels servidors, del motor antimalware, dels continguts i filtres.

> El motor de detecció de BigBubo® és ràpid, segur i silenciós.

> Navega sense preocupacions. Pirateria, phishing, malware, virus, programes espia, ransomware.

Bloqueja o obre l’accés a 
internet a usuaris o 

departaments del teu 
negoci

Bloqueja la publicitat i activa 
el filtre segur en buscadors. 

Registra els logs i obtén 
informes

Tots els Bigbubo estan 
connectats entre si, i les seves 

BBDD són constantment 
actualitzades

Imposició de quotes de 
navegació i polítiques de filtrat 

basades segons la teva 
programació horària

Decideix les polítiques de 
filtrat de llocs, serveis i 

categories de forma fàcil i 
personalitzada

Prevenció d’atacs i 
infeccions de malware 

gràcies als seus dos motors 
independents

 ¡PROTEGEIX-TE!
Assegura, controla i gestiona
la xarxa del teu negoci
fàcilment

 ¡PROTEGEIX-TE!
Assegura, controla i gestiona
la xarxa del teu negoci
fàcilment



El control de la teva empresa en un cop d’ull:

> Resum gràfic en temps real de l’activitat
 del firewall.

> Obre, filtra i tanca internet amb un clic.

> Disponible en versió Appliance, compatible
 amb VMWare.

> Actualizacions diàries de los servidores
 y del  motor antimalware.

Visualitza d’on provenen els atacs:

> Firewall avançat de fàcil gestió.

> Crea excepcions permisives o bloquejos
 permanents per IP, rangs de xarxa
 o segments de xarxa.

> Log de bloquejos i registres d’activitat.

> Mapa de bloquejos mundials.

> Integració amb directori actiu,
 VPN i delegacions.

Controla l’horario fàcilment:

> Decideix quins serveis permets i bloqueges.

> Bloqueja i exclueix dominis concrets.

> Decideix el teu nivell de seguretat amb el
 control horari, així com el nivell de seguretat:  
 Tot obert, filtrant i tot tancat.

Filtra per categories:

> Filtra quin tipus de continguts permets
 en la teva empresa.

> Cinc motors independents:

 >   Malware

 >   Països i origens de baixa reputació

 >   Publicitat

 >   Safe-Search

 >   Filtratge contingut

www.bigbubo.com · info@bigbubo.com

Llibertat per navegar sense preocupacions.
Tú decideixes quan i com.

BigBubo® t’escolta des de qualsevol lloc.
Connectat per millorar cada dia.
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Revoluciona el teu despatx professional.
Digitalitza i automatitza els teus clients

>    Proporciona el software als teus clients

>    Accedeix a les seves dades i no esperis a l’últim dia

>    Redueix hores i temps, augmenta el valor del teu servei 

>    Fes que els teus clients et recomanin!

>    Tot al Cloud. Actualitzacions i còpies automàtiquesSol·licita una demo!

Multiidioma Multiusuari Multiempresa

Actualitzacions
periòdiques

Hosting i seguretat
de Vunkers
Datacenter

Backup inclòs
en el servei

Certificats SSL i
encriptació
de dades

Multiplataforma

> Gestió de clients, productes i proveïdors

> Realització de pressupostos, proformes i factures

> Entra despeses i controla cobraments i pagaments

> Creació de contractes i factures recurrents

> Emet remeses bancàries SEPA

> Genera PDFs i envia per email en un click

> Novetat! Emet factures electròniques

> Importació i exportació de dades a excel

> Defineix bloquejos per data i bloqueja trimestres

> Mòdul resum fiscal amb 347 / IVA / B.I. pel gestor

> Conciliació de cobraments i pagaments

> Personalitzable amb la teva imatge i la del client

> . . .

> Intuïtiu, senzill i fàcil d’utilitzar

Pressupostos Proformes Factures Cobraments i pagaments Factura electrònica

Exclusiu per a despatxos professionals
GES123 et permet evolucionar als teus clients 
oferint-los una gran eina de gestió i facturació 
amb la que podran portar el dia a dia des de 
qualsevol lloc

www.ges123.com

Panell d’indicadors

Software per a clients
de despatxos professionals
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Fàcil
Un senzill pas per 

protegir tots els teus 
arxius

Segur
Els teus arxius estaran

segurs amb la
confirmació Blockchain

Ràpid
Sense intermediaris, 

sense llargues esperes
i immediat

Confirma
Amb la confirmació

en PDF i codi QR
persistents en el temps

Marca de temps
Marca de temps

d’existència de tots els teus
arxius protegits

Vunkers Datacenter
Amb la seguretat

i garantia de Vunkers 
Datacenter

Integració
Amb la nostra API

podras integrar el teu
software totalment

Signatura digital
Signa amb signatura digital

des de l’ordinador,
tablet o mòbil

Confirma amb segell
Assegura els teus documents

al més ampli nivell

Confirmació d’entrega 
i d’apertura

Sàpigues quan s’ha obert
o entregat el document

Econòmic
Podras utilitzar aquest
software per un preu

molt econòmic

Confidencial
Tots els teus documents seran 

tractats en un entorn 
confidencial

Plataforma de signatura i confirmació
de documents amb blockchain

konfirma



Sistemes

Seguretat

Datacenter

Software

Xarxes

Telefonia
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