
L’empresa lleidatana Midgard IT ha 
creat un software per blindar les co-
municacions de les companyies i que 
ja utilitzen hospitals, establiments 
d’alimentació, clíniques o despatxos 
professionals, i que permet fer servir 
connexions encriptades i privades per 
garantir la total privacitat de les da-
des. El Com·On SmartOffice incorpora 
veu i dades integrades, il·limitades i 
sense cost, i és un sistema intel·ligent 
de teletreball completament real. A 
més, el sistema permet implementar el 
teletreball de forma fàcil i segura i amb 
connexions punt a punt encriptades 
i privades, cosa que evita forats greus 
de seguretat que puguin comportar la 
pèrdua o robatori de dades, una de les 
grans preocupacions de les empreses en 
aquests moments. //

L’empresa Vunkers IT Ex-
perts, amb seu a Térmens, 
ha adquirit la companyia 
Nearcrumbs, especialitzada 
en els segments de l’audi-
toria, seguretat informàtica, 
monitoratge i còpies de 
seguretat. Una decisió que 
té com a objectiu reforçar 
l’àrea de ciberseguretat de 
la firma, una de les seves 
apostes estratègiques. 
Per a Albert Mas, CEO de 

Vunkers, l’operació suposa “integrar els serveis d’una empresa refe-
rent en temes de ciberseguretat i consolida el creixement de la com-
panyia”. Els treballadors de Nearcrumbs passaran a formar part de la 
plantilla de Vunkers i el seu cofundador, Joaquim Elcacho, serà el nou 
director de sistemes i ciberseguretat. //

Casa Delfín, empresa líder al mercat es-
panyol en distribució i venda d’equipa-
ments per a l’hostaleria i la restauració 
amb seu a Tàrrega, va digitalitzar el seu 
negoci de la mà d’IFR Group, empresa 
lleidatana especialista en transformació 
digital. Així, IFR va desenvolupar un 
portal B2B (business-to-business) per 
crear un canal de comunicació més àgil 
amb els clients i, al mateix temps, una 
plataforma B2C (business-to-consumer) 
que els permet arribar al consumidor 
final amb totes les facilitats de compra. 
Per a Antoni Minguell, responsable de 
compres i logística de Casa Delfín, “la 
implementació amb IFR fa ser un èxit, 
que es va assolir amb només dos mesos 
de feina”. //

IFR i el cas d’èxit amb 
Casa Delfín
AMB UN PORTAL B2B I B2C

La lleidatana Vunkers adquireix 
la companyia Nearcrumbs

Una centraleta 
intel·ligent per blindar 
el teletreball
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