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Què és una extranet? 

Una aplicació extranet és un sistema permet compartir informació amb agents vinculats amb la seva 
organització com clients, proveïdors, empreses d’outsourcing,… Aprofitant la xarxa Internet com a  
mitjà de funcionament  però de forma restringida (als usuaris amb permisos d’accés) i segura, aquesta 
solució tecnològica  fa possible desenvolupar un potent canal de comunicació per a l’intercanvi 
d’informació i el treball en xarxa, a baix cost e Independent de la localització geogràfica dels seus 
usuaris. 

Formaweb disposa de molta experiència en el desenvolupament de solucions extranet. I aporta als seus 
clients l’ exclusiva tecnologia de formaweb. Un sistema que permet desenvolupar solucions extranet  
segures, fiables, flexibles i econòmiques. 

 

SERVIDOR WEB I BASE DE DADES.
Permet que la seva extranet  amb 
aplicacions web estigui disponible 
connectant-se a internet  i només  per a 
usuaris  autoritzats. 

L’ACCÉS A LA EXTRANET. 
Es  fa de manera segura i 
personalitzada. Per accedir-hi es 
requereix de login i password d’accés.  
Només necessita un navegador  web 
connectat a internet per a accedir a la 
seva extranet. 
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SOLUCIONS EXTRANET
Les possibilitats d’un entorn extranet 
son  il·limitades. Gestió de comandes a 
proveïdors i/o de clients, gestió 
documental, suport a entorns de 
teletreball, … 

 
 
 
 

 
Què puc fer amb una extranet? 

Les possibilitats són il·limitades. Desenvolupament de solucions B2B y B2C com Gestió de comandes a 
través de Internet,  Implantació de solucions Gestió documental (desenvolupament de projectes de 
gestió del coneixement) Generació y distribució de butlletins y circulars electròniques a clients i 
proveïdors. Gestió de incidències, Suport a la  Help Desk, Call center o S.A.T de la seva empresa. 
Suport a la xarxa comercial de la seva empresa, implantació de solucions e-business o e-learning,…  

 

Les solucions extranet de formaweb permeten: 
 

 Accedir a  aplicacions sota entorn extranet de forma restringida i segura independentment de la 
localizació a través d’un navegador web i connexió a Internet. 

 

 Beneficiar-se de les avantatges de la tecnologia Formaweb. Que permet  modificar las 
característiques y funcionalitats de la seva extranet en un temps rècord, adaptant-la a las 
necessitats i evolució de la seva empresa. Integrar los components formaweb amb el 
desenvolupament de soluciones a mida. (Totes las solucions Formaweb estan desenvolupades 
íntegrament per nosaltres.) 

 

 Contacti amb nosaltres a: info@formaweb.net 
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